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সান্ধ ও শব্ধাদির প্রকরণ ! 

স্পা. 

বর্ণ নির্ণয় | 

অআকখগ ইত্যাদি এক একটীকে বর্ণ বলে! 

বর্ণ ছুই অংশে বিভক্ত হয় স্বর এবং ব্যগীন | 
স্বর বর্ণ। 

১| যে সকল বর্ণ অন্য বর্ণের আশ্রগ্ন ব্যতিরেকে 
স্বতন্ত্র উচ্চারিত হয় তাহাদিগকে স্বরবর্ণ বলে। 

অআইইঈউউখঠ&১ এএ ও উ এই সমুদয়কে 

স্বর বলে। তন্মধ্যে অ ই উ ৯ এই পাঁচটি হ্ত্ব- 
স্বর (১) আর আ ঈ উদ্ধ এ এ ও উ এই আটটি 

দীঘ স্বর হয়| অইউখ১এ এও ইহারা 
উচ্চারণ তেদে প্রুতসংজ্ঞা হয়| প্রুতো যথা 

দুরাহ্বানেচ গাঁনেচ রোদনেচ প্লুতোমতঃ অর্থাৎ 
(১) একমাক্রোভদ্ধেো বিমা দীর্ঘ উচ্তে। 
ভিজরন্ত গুতো জেয়ে। ব্যর্জনং চার্ঘমাত্রকং | 



[ ২ ] 

ছুর হইতে আঁ্বাঁন গাঁন কালীন এবং রোঁদনেতে 
ধুতস্বর হয়। ৯ কার দীর্ঘ হয় না যেহেতু ১কার- 
দ্বয় যোগে দীঘঘ ্ ককাঁর হয় এপ্যুক্ত ৯কার 

কেবল হুস্ব ও প্রুতহয়| মহাত্া' বোপদেব এবং 

অন্যান্য বৈয়াকরণ মতে দীর্ঘ ঈকারও প্রয়োগ 
হইতে পারে, এই ৰূপে সমুদয় স্বর ত্রয়োবিংশতি 
প্রকার হয়| প্রত্যেক হুস্ব দীর্ঘ গ্লুত যে স্বর 

ইহারা একৈক উচ্চ নীচ ও তির্্যগকপে যে 
ব্রিবিধ উচ্চারণ তত্প্রযুক্ত উদান্ত অনুদাত্ত ও 

স্বরিত এভেদে (২) ভিন্ন হইয়৷ নব প্রকার হয় 
এবং সান্টুর্মাসিক ও নিরনুনাসিক ৰূপ দ্বিবিধ 

ভেদে প্রত্যেক অষ্টাদশ প্রকার হয়| এই ৰূপে 
স্বরসকল উচ্চারণ ভেদে মতান্মরে নানাপ্রকার 

হইতে পারে। 

(২) উচ্গৈরত্মার্গণো বায়ু রুদাত্তকুরুতেম্বরৎ 
নীচৈর্ঘতোহনুদাত্তথ খবরিতৎ তির্ধগীগতঃ|। 
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অং অঃ (৩) এই যে বিন্ছ এবং দ্বিবিল্ছ মাত্র 

বর্ণ ইহাঁদিগকে অনুস্বার ও বিসর্ম কহে। এই ছুই 
বর্ণ হলজন্য কিন্তু স্বর ধর্ণাক্রান্ত, যে হেতু অকা- 
রাদি ত্রয়োদশ বর্ণ যেমন পুর্বেতে বর্ণ পাইলে 
প্রা স্বয়ং স্বতন্ত্র হইয়। থাকিতে পারে ন। তেমনি 

অন্ুস্বার ও বিসর্গ এই ছুই বর্ণ স্বাতন্রেয থাকিতে 

পারে না অতএব বর্ণ পাঁঠে এই ছুই বর্ণ অকারের 
সহিত পাঠের হেতু এই | 

(৩) অনুত্বার ও বিসর্গ এই ছুই বর্ণের অপর 
নাম বিন্দু বিস্জীনীয়। এই ছুই বর্ণ সচরাচর 
স্বরবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে কিন্তু 
বস্ততঃ এই ভুই বর্ণ স্বর বর্ণ মধো গ্রণন1 হইতে 
পারেন! । এই বিবয় পপ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বর- 
চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত ব্যাকরণ কৌ” 
মুদীদ্ািপাঁতে সৎশয় ভঙ্ান হইতে ঈরিবেক 
বিলর্গের আবু ভুই রূপ। আছে একের না 
জিন্বাসুলীয় অনোর নাঁম'উপাধ্ঠানীয়। ক ও 
খকারের প্ুর্ধবস্ত বিসর্গকে জিন্বা'ম্ুলীয় শব্দে 
কহ! বায় তাহার লিখন বজ্জাককৃতি। এবং প ও 
ফকারের পুর্ব্ববর্তা বিসর্গকে উপাধ্মানীয় দ্ধপে 
ককে তাঁহার লিখন গজবুন্তক্লুতি। 
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_ ব্যঞ্ন ব্ণ। 
২| যেসমস্ত বর্ণ স্বর বর্ণের আশ্রয় বিনা স্বতগ্ত 

উচ্চারিত হয় ন। তাহাদিগকে ব্যপ্ীন বণ বলে (৪) 

কখগ ঘউঃ চছ জঝঞএ্ টঠডঢণঃ 

তথদধন,পফবভম,যরলবশষসহ এই 
সনুদয় বর্ণকে ব্যঞ্ন বলে | তন্মধ্যে কঅবধি মকার 

পর্য্যস্ত পঞ্চবিংশতি বর্ণকে স্পর্শবর্ণ বলে | স্পর্শ বর্ণ 

সকল পাঁচ বর্গে বিভক্ত হয়| কআদি পঞ্চবর্পের 

ক বর্গ সংজ্ঞা হয়, চ আদি পঞ্চবর্ণের চবর্গ সংজ্ঞা 

হয়)ট আদি পঞ্চবর্ণের ট বর্ম সংজ্ঞ। হয়) ত.আদি 
(8) এই কাঁরণ বাঞ্জনবর্ণ সকলকে শব দর্শ- 
নাদি শাজ্সে পুরুষ করিয়া কহিয়াছেন এবং ধন 

ব্যতিরিক্ত স্বর সকলকে প্রকৃতি করিয় কহি- 
যাছেন. যেমন পুরুষ প্রন্কৃতির আশ্রয় ব্যতি- 
রেকে কখনই সক্রিয় হইতে পাঁরে না তেমনি 

স্বরশক্তির আঁশ্রয় বাতিরেকে কখনই বাঞ্জন 
বর্ণ সক্রিন্প হইতে পারে না, অর্থাৎ উচ্চারণ 
ষোঁগা হইতে পারে না। ধা ৯ স্ত্রী পুৎধর্দিত্ব 
প্রযুক্ত নপুংসক করিয়া কহিয়াছেন। 
স্বরবর্ণকে অচ্ এবং ব্ঞ্জনবর্ণকে" হস্ অথব! 

হুল বল! যায়। বৈয়াকরণ দিশের সমাহার 
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পঞ্চবর্ণের ত বর্গ সংজ্ঞা হয় এবং পআদি পঞ্চ- 
বর্ণের পবর্গ বংজ্ঞাহয়। য রল বএইচারি 
বর্ণকে অন্তস্থ এবং কেহবা৷ ঈষতস্পৃষ্ট কিনব 
অর্ধস্বর কহে, শষ সহ ইহাদিগকে উল্মবর্ণ কহা 
যায়। বর্গের প্রথম তৃতীয় এবং পঞ্চম বর্ণ আর 

যর ল এই অষ্টাদশ বর্ণকে অপ্পপ্রাণ কহে, 
এতপ্তিন আর সমুদয় মহাপ্রাণ হয় | উক্ত অষ্প 
ও মহাপ্রাখবর্ণ পুনর্বার বিবার ও সংবার 

নংজ্ঞায় বিতক্ত হয়! বর্গের প্রথম এবং দ্বিতীয় 

বশ আর শব স এইত্রয়োদশ বর্ণ বিবার কিন্ব। 

জ্ঞায় অচ অর্থে অইউঝ৯এওএউচ 
বুঝায়, অর্থাৎ সমুদয় স্বর বর্ণকেই বুঝায় এই 
কারণ স্বর বর্ণকে অচ্ বল বায়। হস্বথাহ্ষ 
বরল, ঞ্ণনঙম,ঝঢধঘভ, জড়দগ 

ব, খফছঠথ, চট তকপ, শষস অর্থা 
হলের মধাস্থিত যে সকল বর্ণ তাহ! রু অবধি 
হকার পর্য্যন্ত তখ্সমুদাই বার্জন বর্ণ এই কারণ 
বার্জন বর্ণকে হস বলা বায়। কেহ কেহ কহেন - 
ঘে হকারের পর আর একটা লকার আছে, 
এতজ্জন্য বাঞ্জন বর্ণকে হল ব্লা যায়। 
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' অঘোষসংজ্ঞ। হয়| বর্গের তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম 
। বর্ণ এবং য র লব হ এই বিংশতি বর্ণকে সংবাঁর 
' কিম্বা অঘোষ বলা যায়। ক্ ও ষএই ছুই বর্ণ 
মিলিত হইয়! ক্ষ হয়, বস্ততঃ ক্ষ সংযুক্ত বর্ণ কিন্ত 
_অসংযুক্ত বর্ণের ন্যায় ব্যবন্ৃত হইয়া আসিতেছে 

এতদপ্রযুক্ত বৈয়'করণেরা ইহাকে এক স্বতন্ত্র বর্ণ 
বলিয়। গণন। করেন না| 

বর্ণের উচ্চারণ স্থান নিয়ম 

কণ্াবর্ণ। 

অ আ হ। 

জিহ্বামূলীয় বর্ণ । 
কখগ ঘ উ 

তালব্য বর্ণ। 

ই ঈচছ জ ঝএঞ য শ। 

ুগ্ধন্য বর্ণ | 
খঙ্টঠডটঢ ণর 
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দস্ত্য বর্ণ | 

৯ তথ দধন ল স। 

ওষ্ঠ্য বর্ণ 

উউ পক ব ভ ম। 

কণ্ঠ তাঁলব্য বর্ণ | 

এ এ| 

কন্ট্োষ্ত্য বর্ণ। 

ও ও | 

দক্তোযৌষ্ঠ্য বর্ণ 
ব | 

উ ঞ ণন ম ইহারা জিন্কামূল তালু প্রভৃতির 
ন্যায় নাসিকাঁতেও উচ্চারিত হয় এতদ্প্রযুক্ত 
ইহাদিগকে অন্থনাসিক বর্ণ বলেঃ এবং অনুস্বার 
ও চন্দ্রবিন্ছ্ যুক্ত বর্দও সা্ুনাসিক উচ্চারিত 

হয়) "বিসর্গ আশ্রয় স্থানভাগী অর্থাৎ যখন যে 
স্বরবর্ণকে আশ্রয় করিয়! থাঁকে সেই স্বরবর্ণের 
উচ্চারণ স্থানই বিসর্গের উচ্চারণ স্থান হয়| 
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সন্ধি প্রকরণ | 

ছুই বর্ণ পরস্পর মিলনের নাম সন্ধি। সন্ধি 

তিন প্রকার হুয় স্বরসন্ধিঃ হলসন্ধিঃ 

বিসর্গ সন্ধি (১)| 

এবং 

(১) কোন কোন বৈয়াকরণ যতে সন্ধি চাঁরি 
প্রকার হয় স্বরসন্ধিঃ বাঞ্জনসন্ধিঃ অন্স্বার 
লন্ধি, এবৎ বিসর্গনন্ধি, স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে ষে 
লন্ষি হয় তাহাকে স্বর সন্ধি বলে, বাঞ্জনবর্পে 
ব্যঞ্জনবর্ণে অথবা ব্ঞনবর্ণে ও স্বরবণে ঘে 
লন্ধি হয়, তাহাকে ব্যর্জন সন্ধি বলে, অন্ু- 
স্বারের সহিত স্বর ও হুলবর্ণের যে সন্ধি 
তাহার নাম অনুষস্বারনন্ধি এবং বিসর্গের 
সহিত স্বর কিন্ব ব্যর্জন বণ মিলন হইলে বিসর্গ 
সন্ধি হয়। অনুস্বার ও বিসর্গনন্ধির কার্ধযই 
ব্যগঙুন বর্ণ ষেহেতু ন এবং ম এই ছুই বর্স্থানে 
অনুস্বার হয়, র এবং স এই ছুই বণ স্থানেই 
বিসর্গ হয়, অতএব অনুষ্বার ও বিসর্গসন্ধি 
ৰ্যঞ্জন সন্ধি মধ্য পরিগণিত হুওয়াই যুক্তি সিদ্ধ 
কিন্তু প্রাচীন টবয়াকরণদিগের মতে বিসর্গ সন্ধি 
এক স্বতন্ত্র গ্রকরণে নির্দিই আছে, তৎ প্রযুক্ত 

"বিসর্গ সন্ধির প্রকরণ স্বতন্ত্ই রাখিলাম। 
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স্বর সন্ধি | 

১1 যদি অকার এবং আকারের পর অকাঁর 

কিম্বা আকার খাঁকে তাহা হইলেঞ্ভয়ে মিলিয়া 
আকার হয়। আকার পুর্ব বর্ণে যুক্ত হয়! যথ। 
মুর-অরি মুরারি, স্ুর- আচার্য্য সুরাচার্য, 

দয়াঁ_অর্ণব দয়ার্ণব ম্হা-আশয় মহাশয় । 

২| যদি হ্ত্ব এবং দীর্ঘ ঈকারের পর ই কিন্বা 

ঈ থাঁকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ 

ঈকার হয়। ঈকার পুর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়| যথা 
হরি-_ইষ্ট হরীষ্, গিরি-ঈশ গিরীশ+ মহতী- 

ইচ্ছ। মহতীচ্ছা, লহ্্মী-_ঈশ লক্ষমীশ| 

৩। যদি হুত্ব এবং দীর্ঘ উকারর পর উ কিন্ব। 
উ থাকে ভাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ উকাঁর 
হয়। উকার পুর্ব বর্ণে যুক্ত হয় | যথা বিধু₹_উৎ্সব 
বিষ ১৫ সব বন্--উন বহ্ন। সয়ন্ত,-উদয় সয়স্ত- 

দয়, ভঁ-উর্ধ ভূর্ধ | 

৪| যদি হ্ন্ব কিম্বা দীঘ ধকারের পর-খ৷ 

কিন্বা ্ ঈ থাকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ 
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্বকার হয়| ফ্কার পুর্বব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা 
ধাতৃ--খদ্ধি ধাতৃদ্ধি পিতৃ-খণ পিতৃণ ইত্যাদি. 

এবং ধকারেরঞ্চার ৯কার থাকিলেও ্ীর্ঘ ধ্কার' 
হয়ঃ যথ। হহ--১কার হতৃকার | 

৫| যদি ৯কারের পর »কার থাকে তাহা 

হইলে- উভয়ে মিলিয়! দীর্ঘ ঈকার হয়| ঈকার 
পুর্ব বর্ণে যুক্ত হয়| যথ। শক্১-৯দন্ত শক্ইদস্ত | 

৬| যদি অকার এবং আকারের পর ই কিম্বা 

ঈ থাঁকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া একার হয় | 
একার পুর্বব বর্ণে যুক্ত হয় | যথা দেব_ ইন্দ্র দেবেন্দ্র 
গণ_ঈশ গণেশ, মহাঁ ইন্দ্র মহেন্দ্র রমা ঈশ 

রমেশ । যদি প্ব*শব্দের অকারের পর ইঈর শব্দ 

থাকে তাহা হইলে উস্থানে একার হয়ঃ যথ] 
স্ব-ঈর স্বৈর| 

৭| যদি অকাঁর এবং আকারের পরন্উ কিন্বা 

উ থাকে ভাহা হইলে উভয়ে মিলিয়৷ ওকার হয় 
ওকার পুর্ব্ব বর্ণে যুক্ত'হয়| যথা জ্ঞান-উদয় 
জ্ঞানোঁদয়ঃ. এক-উনবিংশতি একোনবিংশভি, 
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হাঁ উদধি মহোদধি) মহা উর্শি মহোর্শি। 
বাদি অক্ষ শব্দের অবর্ণের পর উহিনী এবং প্রশব্দের 
অবর্ণের পর উঢ় উড়ি এবং উহ শঙ্ধ থাকে তাহা 

ছইলে উভয়ে মিলিয়! উুকাঁর হয়, যথা অক্ষ-উহিনী 
লক্ষৌহিণী, প্র-উড় প্রৌছু ইতাদি। .. 

৮| যদি অকারের পর খ থাঁকে তাহা হইলে 

খস্াঁনে র হয়| এবং র পরবর্ণের মন্তকে যাঁয় | 

যথ] দেব-খষি দেবর্ষি। আকারের পর খ থাঁকি- 

লে আকারের স্থানে অ হয় এবং খস্থানে র হয়, 

যথ। মহা খষি মহর্ষি | যদি প্রপরাদি শব্দের পর 

ধাতুর খকাঁর থাকে তাহা হইলে্পুর্ব বর্ণে আকার 

হয়, যথ| অপ--খচ্ছতি অপাচ্ছ্তি। এবং অবর্ধের 

পর যে খতশব্দ তার রৃদ্ধি হয় অর্থাৎ, পুর্ব বরণে 
একটা আকার হয় তগুপুরুষ সমাঁস নিষ্পন্নে। যথা 

শীত-খত শীতার্ত | খণ এবং প্রবসনাঁদি শব্দের 

পর থণ শব্দের পুর্ব বর্ণে আকার হয়ঃ যথা 

খণ_থণ খণার্ণ। প্র-্খণ প্রাণ ইত্যাদি | 
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৯| যদি অকাঁর এবং আকারের পর এ কিন্ব। 

$ থাকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়। একার হয় | 
একার পুর্ব বর্ণে যুক্ত হয়| যথা ক্ৃষ-_-একক্ 

কৈঃকত+ তব-এশ্রর্য্য তবৈশ্বর্ষয, সদাঁঁএব সদৈব 

মহাঁ_এরাঁবত মহ্রোবত| প্রশব্বের অবর্ণের পর 

যদি এষ কিম্বা এব্য থাঁকে তাহা হইলে ইহাদের 
একার স্থানে একার হয় বিক্পে, যথা প্র--এষ 

প্রৈষ গ্রে; প্র--এষ্য প্রৈষ্য প্রেষ্য | 

১০| যদি অকাঁর এবং আকারের পর ও কিন্ত 

উ থাঁকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়। কার হয় । 
শঁকার পুর্ব বর্ণে যুক্ত হয়| যথা মুকুন্দ-ওক 
মুকুন্দৌক, মহাঁ-*ওষধি মহৌষধি, মহাঁউদ্দা্যয 
মহৌদার্য/ ইত্যাদি । 

১১। ইইঈতভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে হস্ব 

এবং দীঘ ঈম্থানে ঘ হয়। যকার পুর্ব বর্ণে যুক্ত 
হয় এবং পরের স্বর ষকারে যুক্ত হয়। যথা 

ত্রি-অদ্বক ত্র্যম্বক+ প্রতি-উহ প্রত্যহ! নদী-অন্ব 

নত্যন্থং দেবী-আগতা দেব্যাঁগতা ইত্যাদি | 
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১২। উউভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে হস্ব এবং 
দীর্ঘ উ স্থানে ব হয়। বকার পুর্ব বর্ণে যুক্ত হয় 
এবং পরের স্বর বকারে যুক্ত হয় | যথ| অন্গ--অয় 
মন্বয়, সু আগত স্বাগত, বিঞু-উঈশো বিষ্ীশো, 

ঘন্_এষণ অন্বেষণ, সরযূ--অন্ু সরযুদ্ধ! 
১৩। খভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে খ স্থানে 

র হয়| রকার পুর্ব বর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর 
রকারে যুক্ত হয়| যথ। পিভৃ--আঁলয় পিত্রালয়, 
পিতৃ-ইচ্ছা পিত্রিচ্ছা ইত্যাদি | 

১৪1] এ এ ও ও ইহাদিগের স্থানে অয়আঁয় 
অব্ আঁব্ আঁদেশ হয় ক্রমেতে স্বরবর্ণ পরে 
অর্থাৎ একারের স্থানে অয়্ হয় একার স্থানে 
আয়্. হয় ওকারের স্থানে অবৃহয়ঃ এবং উঁকাঁর 

স্থানে আঁব্ হয় যদি স্বরবর্ণ পরে থাকে । অস্থু 
আয়াদির অকার এবং আকার পুর্ব বর্ণে যুক্ত 
হয় এবং পরের স্বর অকাঁর এবং বকারে যুক্ত 

ইয় | ঘখা শে_অন শয়ন। বিনৈ-অক বিনায়ক 
গোঁ-আ] গবা) পৌ-অক পাঁবক ইত্যাদি । 

চ 
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১৫| অবর্ণের লোপ হয় ওষ্ঠ এবং ওতু শব্দের 

পর বিকপ্পে সমাস নিষ্পন্নে | যথা বিশ্ব-ওষ্ঠ, 
বিস্বোন্ঠ বিশ্বৌষ্ঠ, সুল-ওতু স্থুলোতু সুঁলৌতু, 

অসমাঁসে কিং? তবৌন্ঠ | 

১৬। পদের অন্তেস্থিত একার কিস্বা ওকারের 
পর যে অকার তার লোপ হয়। এবং লোপ হইলে 
কেবল লু অকারের চিহ্ন মাত্র খাকে। যথ। 
হরে-অব হরেহব, বিষেগাঁঅব বিষ্টোহৰ | 

১৭। অবর্শের লোপ হয় ওম্ শব্দ এবং আদিষ্ট 
আউ. শব্দ পরে। যথা শিবায়-ওমমঃ শিবা- 

য়োলম্ শিব--এহি শিবেহি। 

১৮| ধাতুর একার কিম্বা ওকাঁর পরে খাঁকিলে 

উপসর্গের অকার এবং আকারের লোপ হয়। যথ। 
প্র-এজতে প্রেজতে, পরণ-এখতি পরেখতি। 

কিন্তু এধ এবং ইন্ধাঁতুর একাঁর পরে থাকিলে 
উপসর্গের অকার কিম্বা আঁকার লোঁপ হয় না। 
যথা উপ-এধতে উপৈধতে, আঁ-এতি এঁতি | 
১৯|। বন বচন নিষ্পন্ন অমী শব্ধ এবং দ্বিবচন 
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নিন দীর্ঘ ঈকারান্ত উকারান্ত এবং 'একারাস্ত 
পদের সন্ধি হয় না| যথা অমী-ইঈশাঃ অমীঈশাঃ 
হরী--এতৌ হরীএতৌ, বিধু--ইমৌ বিফ্ুইমৌ, 

গঙ্গে-_ইমে গঙ্গেইমে | . 
২০| ওকারান্ত নিপাঁতন কিসম্বা। এক স্বর মাত্র 

অব্যয় শব্ধ এবং প্রুত এই তিনের সন্ধি হয় 

না| যথা অহৌ- ঈশান অহোইঈশানঃ অ- অনন্ত 
অঅনন্ত) কৃষ--এহি কৃষ্জএহি| কিন্তু এক স্বর মাত্র 

অব্যয় যে আঁকার তার সন্ধি হয় যন্তপি সীমা, 

ব্যাণ্চি) ক্রিয়াঁষোগ কিন্বা! ঈষদর্থ বুঝায় যথা 

আ--আত্বোধাৎ আত্ববোধাণ) আঁ-একদে- 

শা একদেশাখ। আঁইহি এহি, আ-আলো- 

চিভ আলোচিত | 
. ২১। অদস্ শব্দের দীর্ঘ ঈকারান্ত ও উকারাস্ত 
পদের সন্ধি হয় না| যথা অমী--অশ্বাঃ অমী- 
অশ্বাঃ অমু-অর্তকৌ অমুর্তকৌ 
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হলসন্ধি। 
১ যদি স্বরবর্ণ বর্গের ভূতীয় কিন্ব। চতৃর্থ বর্ণ 

অথবা য র লব হু পরে থাকে তাহা হইলে পদের 
অন্তেস্থিত ক স্থানে গ, এবং চ স্থানে জহয়। 

ঢযখা দিক্্-অন্য দিগন্ত। বাঁকৃ-ঈশ বাগীশ। 

অচ্ব-অন্ত অজন্ত ইত্যা্দি| 
২। যদিস্বরবণ। বর্গের ভূতীয় কিছ্া চতুর্থ বর্ণ 

অথবা যর লব হু পরে থাকে তাহা হইলে পদের 
অন্তেস্থিত ট্র স্থানে ড, এবং প স্থানে ব হয়। যথা 
পরিব্রাটু-আঁগত পরিব্রাড়াগত। প্. অন্ত 

সুবেস্ত ইত্যাদি | 
৩] যদিচকিখ্বা ছপরে থাকে তাহা হইলে 

ত ও দস্থানে চহয়। যথ। তৎ-চিস্ত তচ্চিন্ত) 
-৮৮ রিকি মহৎ্-ছাব্র মহচ্ছত্রঃ চর 

৪ যদি জকিন্বা ঝপরে থাকে তাহা হইলে 
তওদস্থানে জহয় এবং নস্থানেঞ হয়। যা 

যাঁবৎ-জীবন যাবজ্জীবন তদ্-জম্ম তজ্জন্ব; 
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মহৎ-রক্কার মহ্জন্কার। তদু-বঝনৎকার তঙ্জ 

নতকার, শাঙ্গিন্-জয় শাঙ্ষিওীয়, উত্ভন্--বস্কার 
উততপ্ক্কার ইত্যাদি |. 

৫| যদি পদের অন্তেশ্থিত ত কিম্বা দ থাঁকে 
আর পরশব্দের আঁদিতে তাঁলব্য শ থাকে তাহা 

হইলে তও দস্থানে চ হয় এবংশস্থানে ছহয়। 
যথা তৎ-শিব তচ্ছিৰ, তদ্ব-শরীর- তঙ্ছরীর। 
পক্ষে তচ্শিব, তচশরীর ইত্যাদি | 

৬| যদি পদের অন্তেস্থিত নকারের পর 

তালব্য শ থাঁকে তাহা হইলে নস্থানে ঞ এবং 

শ স্থানে ছ হয়| যথ। মহান্-শব্দ মহাঁঞ্ব্। পক্ষে 

মহাঞ্ছব্দ মহাঁঞ্চশব্দ মহাঁঞ শষ, শন্্-শৃত্তূ 

শঞ্চভু ইত্যাদি । 

৭ যদ্দি পদের অন্তেশ্থিত তকিস্বা দথাকে 

আর পর শব্দের আদিতে হ থাকে তাহা হইলে 
ত স্থানে দ এবং হস্থানে ধ হয়| যথ। উৎ--হুত 

বিপদহেতু। 



[ ১৮ ] 

৮. যদি চকিম্বা জকারের পরশব্দের আদি- 
তে দস্তা ন থাকে তাহা হইলে নস্থানে ঞ হয়| 
যথা যাছী-না যাক্জাঃ জজ্বনে জজ্ে | 

৯| যদি টকিম্বা ঠপরে থাকে তাহা হইলে 
তওদ স্থানে টহয়। যথ] উৎ--টলতি উউ্লতি, 

তদ-- টাকা তষ্টীকা, সত_$ঠকার সটঠকার | 

১০| যদি ভ কিম্বা চ পরে থাঁকে তাহা হইলে 
তওদ স্থানে ডহয়। যথ] উৎ--ডীন উভ্ডীন; 

এতদ্হ-চন্কা এতডচক্কা ইত্যাদি। 
১১| যদি দম্ত্য নকারের পরশব্দের আ- 

দিতে ড কিন্ব। চ থাকে তাহা হইলে নস্থানে 

র্ধন্য ণহয়। যথা মহান্--ডামর মহাগামর, 
চক্রিন- ঢৌকসে চক্রিপ্টোকসে। 

১২। যদি মূর্ধন্য ষকারের পর ত কিম্বা থ 
থাঁকে তাহা হইলে ত স্থানে ট হয় এবং থ স্থানে 
ঠ হয়| যথা! আক্কৃষ্-ত আকৃষ্ট) বষ্ব-থ যন্ত। 

১৩। যদি লপরে থাকে তাহা ইহলে ত দ 
এবং নস্থানে লহয়। যথ। বিছ্যৎ্_-লতা বিছ্াল্পতা 
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এতদ--লাভ এতল্লাভ। বিদ্বান্য-লিখতি বিষ 
লিখতি। ভবান্--লভতে ভর্বণল্লভতে, নকার অনু- 

নাসিক হেতু ইহার স্থানে জাত যে বর্ণ তদ্- 
পুর্ববর্তী বর্ণ সাঈনাঁসিক উচ্চারণ হয়। 

১৪ | খদি স্বরবর্ণ পরে থাকে তাহা হইলে হস্ব 
স্বরবর্ণের অন্তেস্থিত ও ৭ন ইহাদের দিত হয় | 

যথ] প্রত্যঙউ২₹-আতআা। প্রত্যঙঙাআ) সুগণ্-ঈশ 
সুগগীশ) সন্ব-অষ্রুত সন্পচ্যুত। 

১৫| যদি পদের অস্তেশ্িত নকারের পর- 

শব্দের আদিতে চ কিম্বা ছ থাকে তাহা হইলে 
ন স্থানে অনুত্বার হয় এবং চ ও ছ স্থানে 
শ্চ ও ম্ছ হয়। যথা হসন্বচলিত হসংস্চলিত। 
শার্জিন্_-ছিন্দি শার্গিংশ্ছিন্দি। মহাঁন্---ছেদ 

মহাংশ্ছেদ ইত্যাদি | | 
১৬। যদি পদের অন্তেশ্থিত নকারের পর- 

শব্দের আদিতে ট কিন্বা ঠখাঁকে তাহা হইলে 
ন স্থানে অনুত্বার হয় এবং ট ও ঠ স্থানে 
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ব্ও স্ হয়। যথা চলন্--টিডিভ চলংকিউ্িভ, 

মহাঁন্-ঠকুর মহাংঘ্ঠকুর |. 
১৭| যদি পদের অন্তেস্থিত নকারের পর- 

শব্দের আদিতে তকিস্বা থ থাকে তাহা হইলে 

ন স্থানে অনুস্বার হয় এবং ত ও থ স্থানে 
স্তওস্থ হয়| যথা মহান্--ত্ড়াগ মহাংভড়াগ, 

ক্ষিপন্-থুৎকার ক্ষিপংস্তকার | 
১৮। যদি তালব্য শ কিস্বা দস্ত্য ন অথবা হ 

পরে থাকে তাহা হইলে পদের মধ্যস্থিত ন 

স্থানে অন্ুস্বার হয়| যথ। দম্--শন দংশন? 

মীমান্-সতে মীমাংসতে, বন্_হিত বৃংহিত| 
১৯| যদি বর্গের কোন অক্ষর পরে থাকে 

তা] হইলে পদ মধ্যস্থিত ন স্থানে সেই বর্গের 
পঞ্চম বর্ণ হয়| যথ। আঁশন্ব-কতে আঁশঙ্কতে, 

বন্--চয়তি বঞ্চয়তি| 

২০1 যদি স্পর্শবর্ণ পরে থাঁকে টির 

পদের অস্তেম্থিত মস্থানে অনুস্থার হয়। অথবা 
ষে বর্গ পরে থাকে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। 
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যখ। কিম্-করোঁধি কিংকরোবি কিস্করোধিঃ 

সম্--গ্রহ সংগ্রহ সঙ্তহ ইত্যাদি | 

২১| যদিষযরলবশধষ সহ পরে থাকে 

তাহা হইলে পদের অন্তেস্থিত ম স্থানে অন্গু- 

স্বার হয়| যথা বিষ্ভাঁম্_-লভতে বিস্তাংলভতে। 

মধুরম্_-হুসতি মধুরংহসতি ইত্যাদি। 

২২| যদি দন্ত্যস পরে থাকে তাহা হইলে 

পদের মধ্যস্থিত ম স্থানে অন্ুস্বার হয়| যথা 

রম্-সখতে রংস্যতে ইত্যাদি | 

২৩| যদি তপরে থাকে তাহা হইলে পদের 

মধ্যস্থিত মস্থানে ন হয়| যথা নিয়মৃ-তা 

নিয়ন্ত। ইত্যাদি! 

২৪। যদি পদের অন্তেস্থিত তকারের পর- 

শব্ধের আদিতে স্বরবর্ণ কিম্বা গঘদধবভ 

যর বশ্থাকে তাহ! হইলে ত স্থানে দ হয়। 

যথ! জগৎ্--অন্ত জগদন্ত জগহ্-_ঈশ জগদীশ, 

বহৎ--গর্ত বৃহদগর্ত ইত্যাদি 
২৫| যদি নক্ষিম্বা ম পরে থাকে তাহা, হইলে 
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পদের অন্তেস্থিত বর্ণীয় গ্রথম বর্ণ স্থানে পঞ্চম 

কিনব তৃতীয় বর্ণ হয়| যথ| দিক্-নাঁগ দিউ নাগ 

দিগ্বাগ, প্রাক্বমুখ প্রাপ্জখ প্রাগমুখ | 
৮»২৬। যদিমাত্র কিম্বা ময় প্রত্যয় পরে থাকে 

ভাহা হইলে পদের অস্তেশ্থিত বর্গীয় প্রথম বর্ণ 
স্থানে কেবল পঞ্চম বর্ণ হয়| যখ। বাক্-ময় 

বাণ্তায়। চিৎ--ময় চিম্ময়। বাক মাত্র বাজ্সাত্র। 

২৭| ঘদি স্বর বর্ণের পর ছকার থকে তাহা 

হইলে চ ছ মিলিয়াঁচ্ছ হয়। যথা বৃক্ষ-ছাঁয়া 

বক্ষচ্ছাপ্গী, পরি-্ছদ পরিচ্ছদ ইত্যাদি | 
ক 

বিসর্গসন্ধি | 

১। বিসর্গ স্থানে তালব্য শকার হয় যদি চ 

কিম্বা ছ পরে থাকে | যথা বাযুঃ_চলতি বায়ুশ্চ- 
লতি, কষ চিন্তা কৃষ্চশ্চন্ত্য) তরোঃ-ছায়। 

তরোশ্ছাক়া | 

২| বিসর্গ স্থানে সৃষ্ধন্য ঘকার হয় যদি উ 

কিম্বা ঠ পরে থাকে | যথা হরিঃটীকতে হরি- 
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ফীকতে, ধনুঃ- টক্কার ধনুষঙ্কাঁর ॥ ভগ্নঃ ঠন্কুর 

ভ্নস্তকুর | 

৩। যদিক খ পফ পরে থাকেতাহা হইলে 
নিঃ আবিঃ বহিঃ ছুঃ প্রাছুঃ চতুঃ এই সকল 

শব্দের বিসর্গ স্থানে মৃর্ধন্য ব হয় | যখ1 নিঃ_কাঁম 
নিষ্কাঁম। নিঃ-খেদ নিব্খেদ, নিঃ_ পীড়িত 

নিষ্পীড়িত। নিঃফল নিষ্ষলঠ আঁবি-কৃত 
আবিষ্কৃত, ধহিঃ_-ক্কৃত বহিষ্কৃত ইত্যাদি | 

৪) যদ্দিক খ পফ পরে খাকেতাহা হইলে 
সর্পিঃ হবিঃ আয়ুঃ ধনুঃ প্রভৃতি কতিপয়" শব্দের 

বিসর্গ স্থানে বিকপ্পে মুর্ধন্য ষ হয় অসমাসে | 
যথা সর্পিঃ-পিবতি সর্পিষ্পিবতি সর্পির্পিবতি, 

হবিঃ_পততি হবিষ্পততি হবিঃপততি, সমাসে 
কিং? সর্পি পাত্র সর্পিষ্পাত্রঃ হবিঃ পান হবি- 
জপান। আয়ুঃ-কাম আমযুক্কাম ইতি নিত্য। 

৫| তকারাদি তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে 

হুস্ব ইকাঁর এবং উকারের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে 
ূর্ঘন্য ষ হয়| যথা চততৃঃ_তয় চতুফটয় | 
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৬| বিসর্গ স্থানে দন্ত সঞ্কার হয় যদি ত কিন্বা 

থ পরে খাকে। যথা উন্নতঃতরা উন্নততর, 
ক্ষিপ্তঃ_থুৎকার ক্ষিপ্তস্থ,ৎকার | 

৭| নমঃ পুরঃ তিরঃ এই তিনের বিসর্গ 

স্থানে দ্য স হয় কৃধাতুপরে। যথ। নমঃ-কার 

নমস্কাঁর। পুরঃ-কার পুরস্কার তিরঃ--কাঁর 

তিরস্কার | | 
৮| কর কার কাস্ত কাম কুম্ভ ও পাত্র 

শব পরে থাঁকিজে অকারের পরস্থিত বিসর্গ 

স্বানে দষ্্য স হয়। যথ। শ্রেয়ঃ--কর শ্রেয়ন্কর; 

পয়ঃশকার পয়ক্কষারঃ অয়ঃ্কাস্ত অমস্থাস্ত। 

মনঃ-কাম মনক্ষা্। অয়ঃকুস্ত অয়স্ষ্স্ত, পয়-- 

পাত্র পয়স্পাত্র/। ূ 

৯| কখ প কফ পরে থাকিলে বিধর্গ স্থানে 

দন্তয স হয় বিক্পে সমাস নিষ্পশ্নে। যথা 

ভাঃ-কর ভাক্ষর ভাঁঃকর, ভাঃ-পতি ভাম্পতি 

ভাঙপতি ইত্যাদি | 
১০ | বিসর্ম স্থানে শ ব স হয় বিকপ্পে যদি 
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শ বস পরে থাকে অর্থাৎ বিসর্গ স্থানে তালব্য 

শ'হয় যদি তাঁলব্য শ পরে. থাঁকে; মুর্ঘন্য ব হয় 
যদ্দি মুর্ধন্য ষ পরে থাকে, এবং দন্ত্য স হয় যদি 
দস্ত্য সপরে থাকে । যখ। হরিঃ-শেতে হরিশ্মে- 
তে হরিঃশেতে) বস্তঃ- টু সন্তষ্বট্। বন্তঃষট; 
শিবঃ--সেব্য শিবস্সৈব্য শিবঃসেব্য / 

১১ যদি অকাঁরের পর বিসর্গ থাকে এবং 

অকার পরে থাকে তাহা হইলে পুর্ধ অকার 
ও বিসর্গ স্থানে ও হয়| ওকার পুর্ব্ব বর্ণে যুক্ত 

হয়| যথা নবঃঅন্কুর নবৌছন্কুর? বেদক্৯-অধীত 
বেদোছধীত |. 

১২। যদ্দি বর্গের তৃতীয় চতুর্থ অথবা পঞ্চম 
বর্ণ কিশ্বী যর লব হ পরে থাকে তাহা 
হইলে অকাঁর ও অকারের পরস্থিত বিসর্গ 
উভয় স্থানে ও হয়| ওকার পুর্ব বর্ণে যুক্ত হয় | 
যথা শোভনঃ_ গন্ধ শোভনোগন্ধ) স্ঠাঃ-জাত, 
সন্ভোজাতি। 



[ ২৬ ] 

১৩।.. যদি স্বরবর্ণ, বর্গের ভূতীয় চতুর্থ অথব। 

পঞ্চম বর্ণ কিম্বায র ল ব হ পরেখাকেতাহ৷ 

হইলে অ আ. ভিন্ন ত্বরবর্ণের, পরস্থিত বিসর্গ 
্কানে র হয়| যথা হরি--অয় হরিরয় চতুঃ--ভুজ 

চতুর্ভূজ ইত্যাদি| 

১৪| যদি স্বরবর্ণ বর্গের তৃতীয় চতুর্থ অথব। 

পঞ্চম বর্ণ কিম্বা যর লব হ পরে থাকে 

তাহা হইলে রজাত বিসর্গ স্কানে র হয়। 

রা পুনঃ-অপি পুনরপি। অন্তঃ- ধান অন্তধান 

ইত্যাদি 
১৫| দি অকার ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাঁকে 

তাহ! হইলে অকাঁরের পরস্থিত বিসর্গের লোপ 

হয়| লোপের পর আর সন্ধি হয় না| যথা 

কৃতঃআগত কুতআগত,) নরঃ-ইব নরইব | 
১৬:| যদি স্বরবর্ণ, বর্গের ভূতীয় চতুর্ধ অথব! 

পঞ্চম বর্ণ কিম্বা য রলবহ পরে থাকে 
তাহা হইলে আকারের পরস্থিত বিসর্গের 

লোঁপ. হয়। লোপের পর আর সন্ধি হয় না। 
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যথা তারাঃ-উদ্দিতা: তাঁরা উদ্দিতা, হতাঃ--গ্রজ 
হতা্গজ ইত্যাদি। 
,১৭| যদি স্বরবর্ণ বর্গের ভূতীয় চতুর্থ অথব। 

পঞ্চমবর্ণ কিম্বা যর লব হ পরেখাকেতাহা 

হইলে ভোঃ ভগোঃ এবং অঘোঃ ইহাদের পর 
স্থিত বিসর্গের লোপ হয় | লোপের পর আর সঙ্গি 
হয় না| যথ] ভোঃ-হরে তো হরে, ভগোঁঃ- রক্ষ 
ভগোরক্ষ,। 'অঘোঃ-যজ অঘোষজ | 

১৮| বন্দি অকার ভিন্ন স্বর অথবা! হলবর্ণ পরে ৬ 

থাঁকে তাহা হইলে সঃ এবং এষঃ এই ছুইপদের 
বিবর্গ লোপ হয়| লোপের পর আর সন্ধি হয়ন। | 
যথা সঃ--আগত সআ গত, এষঃ-এতি এষএতি | 

১৯1 র'পরে থাকিলে বিসর্গ স্বাঙ্গে ষে র হয় 

তার লোঁপ হয় এবং পুর্ব স্বর দীর্ঘ হয়। যথা 
নিঃরস নীরস) নিঃরোগ লীরোগি ইত্যাদি | 
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 শত্ববিষি | 

১। খঙ্জী র এবংমৃর্ধন্য বএই চাঁরি বর্ণের 
পরস্থিত যে দস্ক্য ন সে মুর্দন্য হয় | যথা নৃণীম্, 
আতৃণাম, চতুাম, দো] | 

২। যদি স্বরবর্ কবর্গ? পবর্থ এবং যবহও, 

অনুস্বার ব্যবধান থাঁকে তাহা হইলেও দন্ত্য ন 
মুর্ধন্য হয় | যথা গুরুণা, মৃখেণ, দর্পেণ, বৃংহণ | 

৩| পদের অন্ভেস্থিত যে দস্থ্য ন সে মুর্ঘন্য হয় 
না| যথা নরান্, জ্রাতৃন্ং ক্যান ইত্যাদি। : 

81 যদি একপদেখ%া রব ওঅন্যপদেন 

থাঁকে তাহা হইলে মুর্ঘন্য হয় না| যথা রঘুনন্দন, 

৫€.| জন্য পদ স্থিত র প্রভৃতির পরবতী পান 
শব্দের ন বিকথ্ণে মৃদ্ধন্য হয় | যথা লীরপাণ নীর- 
পান, ক্কীরপাণ ক্ষীরপান, বিষপাখ বিষপান | 
৬। যদি দক্ত্য নকার খ গা র ব এই সকলের 

পর পদে'হয় এবং এ নকার যদি সমাস স্থানে 

স্ত্রীলিঙ্গ বিহিত ঈপ্ কিম্বা! স্তাদির সহিত বিভক্ত 
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থাঁকে তাহা. হইলে দন্তয ন বিকপ্পে মুষ্ধন) 

হয় | যথা হরিভাবিণী, হরিতাঁবিনী, নিলি 

শ্রীভাবেন ইত্যাদি । 
৭ | কামিনী, ভগিনী, ভামিনী, যুনী প্রভৃতি 

কতিপয় শব্দের ন মৃর্ধন্য হয়ন। | যথা! হরকামিনা, 
পিভূতগিনী, হরিভামিনী; ঘোরযামিনী, শুদ্র- 

যুনী ইত্যাদি। 
৮ সমাঁসের পর বিহিত ঈপ্প্রত্যয় কিনা 

স্তাঁদি বিভক্তির সহিত যে নকার সে যদি পন্ক। 

যুবন্ঠ অহন এই তিন শব্দে যুক্ত হয় তবে সে! 
ৃদ্ধন্য হয়নী | যথা রম্যপক্কেন, রম্যযুনা, রম্যান। | 

৯| যদি পরপদ একস্বর বিশিষ্ট হয় অথবা 
কবর্স যুক্ত থাকে তাহা হইলে দন্ত্য ন নিত্য মূর্ধান্য 
হয়| যথ। রম্যবিণা॥ শ্রীকামেণ। 
৯০ | সমাস স্থলে কোন ব্যক্তির নামেতে ঈপ্ 
কিস্বা হ্যারি বিভক্তি না থাকিলেও দস্ত্য ন মৃষ্ধন্য 

হয়| যথ। নারায়ণ; শুর্পণখা | 

১১| পর? পার, উত্তরঃ. রাম চন শব্দের 
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পরস্থিত অয়ন শব্দের ন মুষ্ধন্য হয়| যথা পরাঁয়ণ 
পারাঁয়ণ। উত্তরায়ণ রামায়ণ চান্দ্রায়ণ | 
১২। প্র, পুর্ব, অপর প্রভৃতি শব্দের পরবর্তী 

অঙ্নু শবের ম মূর্ঘন্য হয়| যথা পরার, পুর্বাহ়, 
অপরাহ ইত্যাদি। 

১৩| প্র, নির্ দ্র খর ও বাধা শবের পর- 

স্থিত নসের ন মৃষ্ধন্য হয়। যথা প্রণষ, নির্ণস। 
দ্রণস, খয়ণস;/ বাধাঁণস। 

১৪| অগ্র ও গ্রাম শব্দের পরবস্তী নী শব্দের 
'র মুর্ধন্য হয়| যথা অগ্রণী, গ্রামণী | 

১৫| বয়স্ অর্থ বুঝাইলে ত্রিও চতুর্ শব্দের 

পরবস্তী হায়ন শবের ন মূর্ধন্য হয়| যর ব্রিহা- 
য়ণো। বৎস$ চতুর্হায়ণী গৌঃ।| 

১৬। প্র পরা পরি নির্ এই চারি উপ- 

সর্গের ও অন্তর. শব্দের পরবস্তী নদ নম নশ 

নহ নী নু দুদ অন হন এই সকল'ধাতুর ন 
মুর্ধন্য হয়। যথা প্রণাঁদ। প্রণাঁম। প্রণাশ। 
প্রথহতে, প্রণয়তি। প্রণব, প্রণোদ, প্রাণ। 
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প্রহণন, অন্তর্ণদ পরাণদতি, পরিণাষ্। অন্র্ণাশ 

ইত্যাদি | কিন্তু নশধাঁতুর শ মৃর্ধন্য হইলে ন 

মর্ঘন্য হয় না। যথা প্রনষ, পরিনফট নির্ন 

অন্তর্মষ | এবং হন ধাতুর হ স্থানে ঘ হইলে ন 
ুর্ধন্য হয় না; যথা শত্রত্ম ইত্যাদি | 
১৭| প্র পরা পরি নির্ এইচারি উপবর্গের 

ও অস্তর শবে পরবস্তী ধাতু সন্বদ্ধীয় কৃ প্রত্য- 

য়ের ন মৃষ্ধন্য হয়| যথা! প্রাপণ, পরিহীণ, নির্মাণ 
ভন্তর্যাণ ইত্যাদি। | 

১৮| যে সকল ধাতুর আদিতে ব্যগীনবর্ণন্' 
থাকে এবং অন্ত্যবর্ণের পুর্বে অ আ' ভিন্ন স্বরবর্ণ 

থাঁকে সেই সকল ধাতুর উত্তর কৃৎ, প্রত্যয়ের ন 
বিকণ্পে মৃদ্ধন্য হয়| যথা কুপধাতু-_ প্রকোঁপণ 
প্রকোপন, গুপধাতু-পরিগোঁপণ পরিগোপন । 

১৯। কৃ প্রত্যয়ের ন ব্যঞ্জনবর্ণে মিলিত হইলে 
ৃর্ধন্য' হয় না| ষখা প্রতগ্ন, পরিভগ্ন, নির্বি | 

২০| গদ প্রভৃতি কতিপয় ধাতুর পুর্বববস্তী নি 
উপসর্গের ন মুর্ধন্য হয়. গদ-প্রভৃতি ধাতু যথ! 
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পদ, পত, দা? ধা? হন নদ? পদ, দান) দো, 

সো, দে, ধে, মাঃ যা, রা, ভ্রাঃ প্দা, বপ, বহ 
শম। চি দিহ | গদধাঁতু-_প্রণিগদনঃ পতধাত-_ 

প্রাণিপাতি, দাধাডু- প্রণিদান; ধাধাতু- প্রণিধাঁন 

হনধাতু-প্রণিহনন, নদধাতু-_প্রণিনাঁদ ইত্যাদি | 

২১| যদি পুর্ব পদ জাত ষুধ্ধন্য ঘ পরপদে 
যুক্ত থাকে তাহা হইলে পরপদের ন মৃষ্ধন্য হয়না 
ষথ। নিষ্পন্ন, নিষ্পাঁন, ছষ্পাঁন ইত্যাদি | 
২২। নিম্ন লিখিত কয়েক শব্দের ন বিকষ্পে 

'মুর্ঘন্য হয় | আর্গয়ণ আর্গয়ন গিরিণদী গিরি- 

নদী, গিরিণিত্ব গিরিনিতস্বা) গিরিণখ, গিরি- 

নখ” গিরিণদ্ধ গিরিনদ্ধ চক্রণদদী চক্রনদী, চত্র- 

ণিতম্বা, চক্রনিতম্বাঃ তৃর্য্যমাণ তৃর্্যমান, দাগ 
মাষোন, স্বর্ণদী স্বর্মদী | 

২৩। নিম্দ নিংস নিক্ষ এই তিন ধাতুর ন 

বিকষ্পে মৃষ্ধন্য হয়| যথা প্রণিম্দন প্রনিদ্দন, 
প্রণিংসিতব্য প্রনিংসিতব্য, প্রণিক্ষণ প্রনিক্ষণ | 

২৪। প্র নির্ অন্তর অগ্রে শর ইক্ষু প্লক্ষ 
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আন্র খদির এই কয় শব্দের পরস্থিত বন শব্দের 
ন মুর্ধন্য হয়| যথা প্রবণ নিবণ” অন্তবণ» 

অগ্রেবণ, শররণঃ. ইচ্ষুবণ, ইত্যাদি |. : 
২৫| সংজ্ঞা বুঝাইলে সারিকা মিশ্রকা সিধূকা! 

কোটর। পুরগা! এই সকল শব্দের পরবর্তী বন 
শব্দের ন ঘুর্ধন্য হয় । যথ| সারিকাঁবণ মিশ্রকাঁবণ 

কোটরাবণ ইত্যাদি। ্ 
২৬| দ্বিবা ত্রিস্বরযুক্ত বৃক্ষ ও ওষধিবাঁচক 

শব্দের পরবত্তী বন শব্দের ন বিকপ্পে মুদ্ধন্য হয় ! 

বক্ষবাচক যথ। দ্রাক্ষাবণ ভ্রাক্ষাবন। কেসরবণ 

কেসরবনঃজস্বীরবণ জন্বীরবন, মালুরবদ মালুরবন, 
ইত্যাদদি। ওষবিবাঁচক যথা আর কব" আতর ক- 

বদ, উীরবণ উন্ীরবনঃজীরকবণ জীরকবন, দুর্ববা- 
বণ ছুর্বাবনঃ ব্রীহিবণ ব্রীহিবন, সর্ষপবণ বর্ষপৰন | 

২৭| ' তিন স্বরের অধিক খ্বরযুক্ত বৃক্ষ ও ওষধি 

বাচক শব্দের পর বন শবের ন সৃর্ধন্য হয়.ন1| 
ঘথ|. দেবদারুবন+ নাঁরিক্রেলবনঃ বাগরঙ্বন, 
উুম্বরবন, সহকারবন, কুরুবকবন ইত্যাদি! 
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. বন্ধ বিধি! 
১। জজ ভিন্ন স্বর এবং কবর্গ অথবা য বর 

ল ব হ এই সকলের পরস্থিত চসাৎ প্রত্যয়ের স 

বজ্জিয়া যদি কৃত দস্ত্য সকার পদমধ্যে খাঁকে তাহা 
হইলে এ দস্ত্য স মৃর্ধন্য হয়) যথা মুনিষু। মী 
রামেষু ইত্যাদি । 
দা 8 বিসর্গ ব্যবধান 

তাহা স হয়| য 

হবীংবি, ধনুঃষু ইত্যাদি। ৪ . 

৬1 নি এবং-অভি এই ছুই উপসর্গের পর- 
স্থিত সঙ্গ শবে স মুর্ধন্য হয়। যথা নিবঙ্গ 

অভিযঙ্গ | 

৪| 'সমাস স্থলে অঙ্গুলি ও অঙ্গুরী শবের 
রবী শের মন য় যথা লিল 

অঙ্গুরীবক্ষ | 
৫1 ছুরংনির,বি, সু এই চারি উপনর্গের 

পরবস্তীঁ বম শব্দের স মুর্ঘন্য হয়। যথা ছুঃবম। 
নিঃষম; বিষম, সুষম । 
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৬ | ছুরঃ নির, বি, স্তু এই চারি উপসর্গের 

পরস্থিত স্বপধাতু স্থানে কৃত সুপ হইলে এঁ 
নুপের স মৃষ্ধন্য হয়| যথা ছুঃঘুপ্ত; নিঃষুণধ বিষুপ্ত 

নুষুপ্ত। , 
৭| নিবি, পরি এই তিন উপসর্গের পর- 

স্থিত সেব সিব সহ ধাতুর স মৃর্ধন্য হয়। যথ। 
নিষেবণ বিষেবণ পরিষেবণ নিয়ীবণ বিষীবণ 
পরিষীবণ, নিষহণ ইত্যাদি | | 

৮ | অস্বঃ আস্ব, ভূমি, কু? গো? অঙ্গ, মর্জি 

অপ' ত্রি, পরমে, শেকু, শন্কুং সব্যে, সব্য, অথি, 
পু, দি, দিবি এই সকল শব্দের পরস্থিত, স্থ 
শব্দের দত্ত স মৃদ্ধন্য হয়| মুর্ধন্য হইলে দক্ম 
সকারযুক্ত থকাঁর ঠকারে পরিণত হয়| যথা 

অশ্বস্ক, আব্বষ্ঠ, ভূমিষ্ঠ? কুষ্ঠ, গোন্ক, জন্ম 

মণ্ভিষ্ঠ,' অপন্ঠ, ব্রিষ্টঠ পরমেন্ঠ। শেকুষ্ক, শুষ্ক, 

সবোষ্ঠ, সব্যন্থঃ অগ্নিষ্ঠ, পুপতন্ঠ। ঘিন্ঠ। দিবিষ্ঠ | 

৯| সমাসস্থলে অগ্ধিৎ -আযুদ্, ও জ্যোঁতিস 

শবের পরবর্তী স্বোম শব্দের সকার মুর্ধন্য হয় | 
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রধন্য হইলে দন্তা সকারযুক্ত তকার টকারে 
পরিণত হয় এবং আফ়ুস্ ও জ্যোতিস্ শব্দের 

৪ যথ। অমিষ্টোম, আয়ুষটোম, 

১০। গবি ও যুধি শব্দের প্রস্থিত স্থির 
শব্ের ল মুর্ধন্য হয়। যথা গবিষ্ঠির যুধিষ্ঠির 
১১। বি, কু, পরি, শমী শব্দের পরবর্তী স্থল 

শবের স মৃষ্ধন্য হয় | যথা বিষ্ঠল, কুষ্ঠল, পরিষ্ঠল, 
শমির্ভল। - সংজ্ঞা বুঝাইলে শমী শব্দের দীর্ঘ 
জঈকার হ্ত্ব হয়। 

১২| গোত্র বুবাইলে কপি শব্দের পরবর্তী স্থল 
শকের সমুগ্ধন্য হয়| যথা কপিষ্ঠলগোত্র | 
১৩| ২৮০৯ 

হয়/ যথা বিষারছন্দ। : 
১৪... অগ্রগামী বুঝাইলে প্র পরবর্তী স্থ 

শব্দের দত্তয স মুহধন্য হয়| বথা গ্রন্। 
১৫। স্থা, লিধ, বিচ, সদ,.জ্ব, ভ্তভ, সু, সু, 

সেনি, সে, সপ্ত, স্ব, ত্ৃস্ত এই কয়েক ধাতুর 
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পুর্বে ইকার ও উকারাস্য উপসর্গ থাকিলে উহা- 
দের দস্ত্য স মূর্ঘন্য হয়| যথা! প্রতিষ্ঠা, অনুষ্ঠান; 
নিষেধ, প্রাতিষেধ, অভিষেক, চুষিক্ত। বিধাদ, 

প্রতিষ্ঠশ ইত্যাদি । কিন্ত প্রতিপুর্বক সদধাতুযর 
স মুর্ধন্য হয় না| যথা গুতিসীর্দতি। . এবং সু 
উপসর্গের পরস্থিত স্থা ধাতুর স মুর্ধন্য হয় না, 
যথা সুস্থ! 

১৬|। শাঁস ধাতৃক্থানে শিস্! বসধাতু স্াঁনে 
উস ও সহধাতৃ স্থানে সাঁটও সাঁড়.হইলে উহা- 
দের দন্ত্য স মুর্ঘন্য হয় | যথা শিব্য, শিষ ; উক্ত, 
উদিত ॥ জনাষাটিঃ তুরাঁধা্্? তুরাঁষাড় ইত্যাদি 

১৭| বস্. প্রত্যয়াস্ত শব্দের পর স্ত্রীলিঙ্গে 

বিহিত উ প্রত্যয়যুক্ত হইলে দগ্ধ্য স ধন্য হয়। 

যথা বিছববী ইত্যাদি । : 
১৮: বি পুর্বক ক্কস্ত ধাতুর স মুর্ঘন্য হয় | যথা 

বিস্কস্ত। 
১৯। পরি পুর্ব্বক ক্ষুধাতুর স মৃদ্ন্ট হয় | ঘঘ। 

শিরিষ্কার | 
৪ 
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২০ | যদি সংজ্ঞা বো | ং ধক হয়, 

পন ্ 

রা যথা হরিষেঞ মধুষেণ, টন 

পর সংজ্ঞাবোধক ন। হইলে দন্ত্য স 
না, যেমত কুরুসেনা কঁপিসেন। এ 

২১| পরি ূ 

০নকপ রঃ রক্ন্দ পরিস্ষন্দ? পরিষ্বগ্ন পরিস্কগ্ন। 

চিজ বিঃ পরিঃ অভি, নি পুর্ববক স্যন্দ 

রস বিকপ্পে মৃর্ধন্য হয়। যথা অন্ুষ 

অনুভনয ্ 4 ্ 

নর? 
তুর স নিউ দর সাগর হয়। যথা নিঃম্ষ রণ 

রে রা রড নিল্ষ,রণ, বিস্ষূরণ বিস্কুরণ 
নু হস লগ5- নি শী 

বিক্ষুলল বিস্মুলন ইত্যাদি ৮ রা 
২৪|. সমাস-হইলে | ্ মাত ও পিভ্ শব্দে 

মরারাকানীটানর তা য রি এ থ৷ মাতৃ- 
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২৫| বিভক্তি সমেত মাতুঃ ও পিতুঃ ইহাদের 

পর স্বপন শব্দের আদ্য সকার বিকপ্পে মূর্ধন্য 
হয়। যখ। মাতুংক্ষসা মাতুঃস্বসা) পিতুঃক্ঘস। 

পিতুঃস্বসা। 

শব্ধ প্রকরণ | 

শব্ধ প্রথমতঃ ছুই প্রকার হয়, ধ্বন্যাঅক ও 
বর্ণাঅক। মৃদক্গ কাংস্ত নুপুর বীণ! প্রভৃতি শব্দ 
ধ্ন্যাক | বর্ণাআঅক শব্দ ছুই প্রকার হয়, অব্যক্ত 
বর্ণ ও ব্যক্তবর্ণ। অব্যক্ত বর্ণাঅক শব্দ পশু 
পক্ষ্যাদিরঃ আর ব্যক্তবর্ণাতআক শব্দ মনুষ্য জাতির ( 
ব্যক্ত বর্ণাত্বক শব্দ ধাহাঞ্চনর্থবাঁচক লৌকিক ও 
শাস্ত্রীয় ব্যবহারোপযুক্ত তাহা পদ শব্দে পরলিদ্ধ 
আছে, এবং ব্যাকরণ শাস্ত্র মতে শব্দের অস্তে 
স্তাঁদি বিভক্তি হইলে পদ সংজ্ঞা হয় 

পৃংলিঙ্গ; স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ ও অব্যয় ভেদে 
শব্দ পুনর্বার চাঁরি প্রকার হয়| অকারান্ত ও 
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হৃত্ব ইকাল্গান্ত শব্দ প্রায় পুং ও ক্লীব লিঙ্গ হয়। 
দীর্ঘ ঈকারাস্ত এবং উকারান্ত শব্দ এবং দাঁদা 
মা! কাকা প্রভৃতি কতিপয় শব্দ ভিন্ন আঁকারাস্ত 

শব্দ প্রায় স্্রীলিক্ষ হয় | লতা? নদ৯, কীর্তি, শক্তি, 

বুদ্ধি, প্রভৃতি যে শব্দ তাহার শব্দ মাত্র স্্রীলিজ। 

এবং গর্ত সম্ভবে এমত যে প্রাণির নাম তাহারাই 
স্বভাব সিদ্ধ স্ত্রীলিঙ্গ হয় | 

মাহাদিগের উত্তর কোন বিভক্তি যোগে কপা- 
স্তয় হয়না এমত যে শব্দ তাহাদিগকে অবায় 

বলে / য] বরং বরধ্চ কিন্তু; যখন? তখন, এখন, 

বেমন, যদি, 'অদিহ্যাঁ্। যদ্যপি বণ বস্তৃতঃ, 

ফলতঃ বশত? কিধি? কিছু, পুনঃগুনঃ, ভূয়োভুয়ঃ 
মুহসুঃ %» 'অলং ইত্যাত্রি | 

জাতিবাঁচক, ভ্রব্বাচক, গুণবাঁচক, ও ক্রিয়া 
বাচক কপে শব্ব চারি প্রকার হয় | গবাদি শব্দ 

জাতিবাচক আকাশ ও ঘটাদি শব্দ ভ্রব্বাচক; 
শুরাদি শব্দ গুণবাঁচক) এবং পাঠকাদি শব ক্রিয়া 

বাচক হুয়। জাতিবাঁচক ও ভ্রব্যবাচক শব্দের 
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প্রায় বিশেষ্য হয়,.আর গুণবাঁচক ও নিরারান 

শব্দ সকল বিশেষণ, হয় |. 

এ বাচক শব্দ ছুই প্রকার হয় মুখ্য ও ঠা 

ণিক। মুখ্য তিন প্রকার হয়। যৌগিক ফোগবঢু 

এবং ৰঢ়| প্রক্কতি ও প্রত্যয়ের অর্থযোগে যে 

অর্থ হয় সেই অর্থের বাঁচক যে শব্দ দে যৌগিক 
যেমত পাচকাদি শব্দ । প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ 

যোগে যে সকল অর্থ বুঝাইতে পারে তাহার 
মধ্যে এক. মাত্র প্রসিদ্ধ যে সে যোগৰট যেমত 

পক্ষজাদি শব্দ| প্রকৃতি ও প্রত্যয়ার্থ মিশ্রণে 

যে অর্থ হইতে পারে সে অর্থ না হইয়া অন্যার্থ 
বুঝায় যে সে কঢ় শব্দ যেমন মগণ্ডপাদি শব্দ | 

লাক্ষণির শব্দ ছই প্রকার . হয় .গৌণ আর. 
উপচারিক| প্রয়োগ কর্তার তাঁৎপর্য্য বশতঃ 
শব্দের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া তদ্িশিষ্ট গুণ 
সম্বন্ধ অন্য: অর্থকে বুঝায় যে দে'গৌণ শব? 
যেমত এ ব্যক্তি গঙ্গাবাসী, গঙ্গাবাসী শব্দের 'অর্থ- 

গঙ্গাজল প্রবাহস্থিত অতএব ইহা সম্ভব হইচ্ে- 
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পারে-ন। এতজ্জন্য এ অর্থ ত্যাগ করিয়া প্রয়োগ- 
কর্ডাঁর '্ভাৎপর্য্যাধীন গঙ্গাতীরস্ত অর্থ বুঝায় 

অতএব পঙ্গাবাসী লক্ষণাতে টিভি 
অর্থ-হয়| 

ভপচারিক শব্দের তাঁপর্ষ্য এই যেমত ব্রি- 

য়ের কিঞ্চিদংশ অপচয় হইলে লোকে কছে 

আমার সর্বস্ব নষ্ট হইল, এবং অহং স্ুল অহং কৃশ্ন 
ইত্যাদি বাক্য উপচারেতে কথিত। উপচায় 
শব্দের অর্থ এই যে বাহা নয় তাহাতে তাহার 
আরোপ । এইৰপে তটস্থ ও ভাঁগ লক্ষণা্দ 

শব্দ সকল প্রসিদ্ধ আছে! 
একবচন দ্বিবচন ও বন্ছবচন বিভক্তি যোগে 

শব্দের একত্ব দ্বিত্ব ও বন্ধত্ব প্রকাঁশ হইয় থাকে, 

কিন্তু প্রচলিত সাঁধুভাষায় কেবল একবচন ও বন্- 

বচন প্রয়োগ হয় | একবচনে একটা রস্ত বুঝায়, 
এবং বন্থবচনে একের অধিক পরার্ধ পর্য্স্ত সকল 
সংখ্যাই বুঝায় | সমূহ বাঁচক শব্দ যোগে শব্দের 
বনত্ব প্রচার হইয় থাকে | সমূহ বাচক শব্দ যথা! 
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ব্যহঃ নিকর,। চয়। গণ, সংহতি বৃন্দ) কদ্ম্ব। 

জাল, পটল ইত্যাঁদি। যৈমত বালক ব্যুহঃ' জন 

নিকর, পক্ষিচয়) গুণিগ্ণঃ ভূণসংহতি, গোরুম্দ 

মৃগকদস্বঃ কিরণজাল, ধূুমপটল ইত্যাদি! এবং 

এতন্ডিন্ন প্রকারন্তরেও সমূহ বাচক শব্দ হয়| যথা 

অজ শব্ের সমূহ বাচক আজক। অশ্ব--আশ্+ 

কপোতি-কাপোজু গণিকা-গাঁণিকা। গভিণী- 

গার্ভিণটি গো গব্যা, ধেন্ু_খৈনুক) ধুম-ধুম্যা, 
ময়ুর-মায়ুরঃ মনুষ্য_মানুষ্যক, যুবতী-যৌবত। 

স্রীলিঙ্গ প্রত্যয় | 

অকারান্ত সত্রীলিঙ্গ শব্দের মধ্যে কতকগুলি 

আঁকারাস্ত ও কতকগুলি ঈকারান্ত হয়! যথা 

কনিষ্ঠ- কনিষ্ঠ, দয়িত--দয়িতা, উতৎ্পাদক--উৎ 

পাঁদিকা। বৈশ্ঠ- বৈশ্ঠা; প্রবীণ- প্রবীণা প্রবল_ 

প্রবল ইত্যাদি । ব্রাঙ্ছণ-ত্রাক্ণীঃ বৈষ্ঞব--- 
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বৈষ্ণবী, সুদ্দের-ুদ্দরী, শৃগাল-শৃগালী, ব্যাত্র- 
ব্যান্বী, শুকর--পু্রী, ইত্যাদি | 

১৭ অকৃভাগাস্ত শবের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে আকার 
হয় এবং*অকাঁর স্থানে প্রায় একটা ইকার হয়। 
যথা গায়ক--গায়িকা, নায়ক-নায়িকা) পাঁচিক-- 

পাঁচিকা, পালক-_পালিকা, বাঁলক--বালিকা |, 
২। যে সকল ক্ত্রীলি্গ শব্দের অন্তে বৎ 

কিন্বা মণ্ড থাকে তাহাদের অন্তে ঈকাঁর হয়। 
যথ! শ্রীমত্__ঞ্মতী, লজ্জাবত__ লজ্জাবতী, গুণ- 
বৎ--গুণবতী | 

৩। জাঁতিবাঁচক অকারান্ত শব্দের উত্তর ঈ 
হয় ভ্ত্রীলিঙ্কে বৈশ্ঠাদি শব্দ বজ্জে | যথা মৃগ-মৃগী, 
হংস-_হংসী, জন্থুক-জন্কুকী, ছাঁগ-__ছাগী, মহিষ 
মহিষী, রাঁক্ষস-_রাঁক্ষসী, কিন্নর-কিন্নরী | 

৪| ইনস্ত শব্দের উত্তর ঈকার হয় ক্ত্রীলিঙ্ষবাচ্ে| 
যথা করিন্--করি ণী, দস্তিন্-_দস্তিনী। পক্ষিন্-. 

পক্ষিণী, বাজিন্__-বাঁজিনী, মন্ত্রিন মন্ত্রিণীঃ তপ- 

ন্বিন্-তপন্থিনী, মায়াবিন্- মায়াবিনী ইত্যালি | 
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৫| উয়স্ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্ীলিক্ষে ঈকার 
হয়। যথ। কনীয়স্-কনীয়সী, পাপীয়স্পাপী- 
য়সী, বধীয়স্--বষয়িসী। যবীয়স্--ষবীয়সীঃ মহী- 

য়স্--মহীয়ঙী, গরীয়স্--গরীয়সী, লঘীয়স্--লদঘী- 

য়সী ইত্যাদি | 

৬| রুতকগুলি শব্ষের উত্তর তপন বাচ্যে 
আনী যুক্ত হয়। যথ। রুদ্র__রুভ্রাণী, শর্ব- শর্বাণী, 

ব্রদ্ম__-ব্রহ্মাণি। মৃড়--মৃড়ানী, ইন্দ্র--ইন্্াণী। 
বরুণ-বরুণাঁনী, ভব-ভবানী | « 

৭| মাতুল, উপাধ্যাঁয়। ক্ষত্রিয়, আচার্য সূর্য্য, 

অর্ধ এই সকল শব্দের উত্তর পত়ী অর্থে আঁনী, ্ঁ 

এবং আকার প্রত্যয় হয় | ষখ। মাঁতুল-মাতুলানী 

মাডুলী মাতুলা। উপাধ্যায়--উপাধ্যায়ানী 
উপাধ্যায়ী উপাধ্যায়া | ক্ষত্তিয়_-ক্ষত্রিয়াণী 
ক্ষত্রিয়ী ক্ষত্রিয়! | আচার্য্য-আগার্ধ্যানী আচাহ্টা 

আচার্যযা। সথর্য্য_নুর্য্াণী সুয্টাঁ সুর্ধ্যা। অর্ধা-- 
অর্ধ্যাণী অধ্টাঁ অর্ধ | 

৮1 যে সকল শব্দের অস্তে হুত্ব উ থাঁকে তাহা 
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দিশের স্ত্রীলিঙ্গে বিক্পে ঈকার হয় | যখণ সাধু_ 
সাধবী সাধু। মৃছ_মৃতী মৃছ ইত্যাদি | 

৯| তন, চট পু ক্র” কমগ্ডলু এই সকল 

শব্দের উত্তর স্্রীলিঙ্গে দীর্ঘ্য উকাঁর হয় বিকপ্পে 
যথা তন্ন--তন্ু তন” চচঠ-চঞ্চ চঞ্চ, ইত্যাদি | 
:১০| অকারান্ত স্বাঙ্গবাঁচক শব্দ স্ত্রীলিলে 
আকার কিম্বা ঈকার হয়। যথা বিস্বোস্ঠ। 
বিশ্বোন্ঠী সুকেশ। নুকেশী; ভূস্তন। সুস্তনী | 

১১1 উরু শব্দের রুকার দীর্ঘ হয় ৰাম এবং 
উপমান বাচক শব্দের পর। যথা বাঁমোৰঃ 

রস্তোকঃ ইত্যাদি | | 
১২1 খকারাস্ত শব্দের উত্তর ঈ হয় স্্রীলিজে 

মাতৃ আদি শব্দ বঙ্জে। যথা কর্তৃ_কত্রী দাড় 
দাত্রী। ধাড়-ধাত্রী, ইত্যাদি | 

১৩। কতকগুলি শব স্রীলিঙ্গে অনিয়মিত ৰপে 

ৰপাস্তর হয়। যথা শ্বেত_শ্বেতা কিস্বা শ্বেনী, 
পলিত-পলিতা কিস্বা৷ পলিকী, হরিত_হরিতা 
কিম্বা হরিণী, ভরিত-_-ভরিতা। কিস্বা ভরিণী, 
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লোহিত-_-লোহিত। কিস্বা লোহিনী, অসিত-- 

অসিত কিম্বা অসিকী, যুবা-যুবতী কিন্বা যূনী। 
অনভ্বান-_-অনডাহী কিম্বা অনভূহী/ তাই-- 
ভগিনী কিম্বা ভগ্নী, এবং পিতা-মাতা, রাঁজা-_ 
রাণী ইত্যাদি | 

১৪। ভাবাস্থলে কতকগুলি জাতিবাঁচক শব্দের 
উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে নী হয়| যথা ঘ্লগির স্ত্রী যুগিনী, 
বেদের তরী বেদিনী, ময়রার ত্র ময়রাঁণ, গয়লার 

স্ত্রী গয়লানী, সেকরার স্ত্রী সেকরাণী, ধোঁবার স্ত্রী 

ধোবানী, নাপ্তির স্ত্রী নাপ্তিনী ইত্যাদি | 

০০সতক 2২০০০ 

বিশেষ্য বিশেষণ | 

বিশেষ্যপদ ব্যক্তি কিম্বা বস্ত মাঁত্রকে কহাযায়।, 

এবং যাহারা বিশেষ্যের গুণ কিম্বা অবস্থা 

প্রকাশ হয় তাহাকে বিশেষণ কহে | বিশেষণ 

পদ বিশেষ্যের প্রায় পুর্বে থাকে | যথা কলবান 
বক্ষ, গুণবান পুরুব? সুতনবস্ত্ ইত্যাদি | 
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' ধিশেব্য শব্দ যদি স্ত্রীলিঙ্গ হয় তাহা হইলে 
বিশেষণ শব আ্রীলিঙ্ত হইবে | যথা শুণবতী স্ত্রী 
নুন্দরী কন্যা, বেগবতী নদী ইত্যাদি। 

' বিশেষ্য শব্ধ গ্রধানতঃ তিন প্রকার হয় সংজ্ঞ 

তাঁববাচক ও দর্ধনীম | স্বগত স্বজাতীয় ও বিজা- 
তীয় ভেদে উক্ত সংজ্ঞ! তিন প্রকাঁর হয়| স্বগত 

ভেদ যাহা এক বন্ত হইতে উদ্ভূত তাহার বিশেষ 
সংজ্ঞাকে কহে। যেমত, এক কৃক্ষ হইতে ইহার পত্র 

ও কুকুমাদির তেদ| স্বজাতীয় ভেদ যাহা এক 

জাতীয় পরস্পরের ভেদ, যেমত অত্র রূক্ষ হইতে 
অন্য কোণি ফল বৃক্ষের ভেদ | এবং যাহ পরস্পরে 

সম্যক ৰপে জাতির বৈপরিত্য তর্ঁহাকে বিজা- 
তীয় ভেদ কহে যেমন মনুষ্য বৃক্ষ প্রস্তর ইত্যাদি | 

" যে শব্দের দ্বারা কোন পদার্থের ভাব প্রকাশ 

হয় তাহার নাম ভাব বাচক/ যথ। গুরুর ভাব" 
বাচক গুরুতা গুরুত্ব কিম্বা গৌরব ইত্যাদি | 
 যেশব্দ কোন .বন্তর নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত 

হয় তাহার নাম স্র্ব নাঁম|. তদঃ ত্যদঃ যদ; এভদ। 
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ইদম্ অদস্ং কিম! অন্মদ। যুস্মদ+ এই সকল শব্দ- 
কে সর্বনাম কহে। 

বিশেষণ পদ যে ৰপে সিদ্ধ হয় তাহার সাধু- 

ভাবায় প্রচলিত প্রনিদ্ধ কতিপয় দৃষ্টীস্ত নিঙ্বে 
লিখিত হইল | | 

১। ধাতুর,উত্তর তব্য অনীয় য প্রত্যয় দ্বারা 

বিশেষণ পদ সিদ্ধ হয় | যথা কধাতু কর্তব্য করণীয় 

কার্ধ, গমধাতু গন্তব্য গমনীয় গম্য ইত্যাদি । 

২। কতকগুলি শব্দের উত্তর আলু, প্রত্যয়ে 
বিশেষণ নিম্পন্ন হয়| যথ। দয়ালু; ক্পালুঃ 

নিদ্রালু, শদ্ধালুঃ দয়ালু ইত্যাদি 
৩। কতিপয় শব্দের উত্তর আপন্ন, আতুর; 

আকুল, আর্ত ময়, গ্রস্ত, পুর্ণ, আকীর্ণ যোগে 

বিশেষণ নিদ্ধ হয়। যখা শরণাঁপন, ক্ষুধাতুর। 

শোকাঁুল, শীতার্ত, দয়াময়, বিপদগ্রস্ত অশ্রু- 

পুর্ণ, জনাকীর্ণ ইত্যাদি 
81 কতকগুলি শব্দের উত্তর বিশেষণ নিষ্পক্ষে 

ইক, ইত, ঈয়। এয়, বাঁন, মান) অর্থ এবং 
€্ 
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অন্বিতাদি শব্দ প্রত্যয় হয়| যথা কায়িক, দৈবিক 
বাচনিক, মানসিক, শারীরিক, সামদ্রিক। জুগ্- 
দিত, নিয়মিত, পরিমিত, পীড়িত; বাঞ্চিত। 

গোপনীয় 'ঘটনীয়। পর্বতীয়। বঙ্গীয় । আগের 

কাপেয়। গুণবান, দয়াবান | বুদ্ধিমান, শজি- 
মান। বধার্থ। গমনার্হ। কর্মাহ। গুণান্বিত। 
বিষয়ান্বিত ইত্যাদি | 

৫| কতকগুলি শব্দের উত্তর অক্ত প্রত্যয় হইয়! 
বিশেষণ নিষ্পন্ন হয়| যথা তৈলাক্ত; বিষাক্ত; 
রক্তাক্ত লবণীক্ত ইত্যাদি |; - 

৬| কতিপয় শব্দের উত্তর ইন, ইল, ইন্, 
ইর, ঈর, উর, বিন্; শীল, শান, শ, র) ল 
প্রত্যয় হইয়া! বিশেষণ পদ বাঁচ্য হয় । যথা মলিন 
জটিল, জ্ঞানী, মেধির, কা্ীর; দন্তুরঃ তেজস্ী। 

ধর্শশীল, গুণশালী; রোঁমশ, মুখর? মাংসল | 

৭| কোঁন কোন শব্দের উত্তর আত্মক, ধারিন 
কিশ্বা কারিন্ যোগে বিশেষণ হয়| যখা 
মারাজঅক। জটাঁধাঁরী, গুণকারী ইত্যাদি। 
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৮1 কতকগুলি শব্দের উত্তর- কপ্গ, সম অর্থাৎ 

তুল্য কিন্বা। জবয়বাদি বোধক শব্দ; দক্ষ অর্থাৎ, 

কর্টের নৈপুণ্যাদি বোধক শব্দ যোগে বিশেষণ 

নিষ্পন্ন হয়| যথা অগ্িকষ্প, অগ্নিবমঃ কালসদ্বশ 

কালশ্ববপ, কদম্বকুন্থুমাকার, কার্য্যদক্ষ কর্মক্ষম 

কর্মশূর। কর্মপষ্টুঃ কর্শির্ঠ। ধর্শপরায়ণ ইত্যাদি। 

স্পা” 

তদ্ধিতঃ | 

প্রত্যয়ঘার। শব্দের অর্থাস্তরকরণ | 

১। নাম যুক্ত শব্দের উত্তর তজ্জাত কিনব! 

অপত্যার্ধে বি» ফেয়। ব্য, ঝাঁয়ণ, ণীয়, ঝিকঃ 

হঃ প্রত্যয় হয়। এবং এই সকল প্রত্যয়ের ব ইৎ. 

গিয়া স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ হয়, আর ৭ ইত্গিয়। আদি 

অচের বৃদ্ধি পায়। যথ। অগ্নিশর্মার অপত্য আগ্গি 

শর্সি, কৃষ্ণের অপত্য কার্চিঃ ছুন্মস্তের অপত্য 

দৌম্ন্তি, দশরথের অপত্য দাশরথি। কম্টপের 

'অপত্য কাখ্বপেয়ঃ গঙ্গার অপত্য গীঙ্গেয়। বিনতার 
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অপত্য বৈনতেয়, সিংহিকার অপত্য সৈংহিকেয়; 
নুভদ্রার অপত্য সৌভদ্রেয়। গর্গের অপত্য 
গার্গ্য; কুপ্তিনের “অপত্য কৌগিন্যঃ জমদগ্িয় 
অপত্য জামদগ্যঃ পরাঁশরের অপত্য পারাশর্ষ্য 

দক্ষের কন্যা দাক্ষায়ণী। পিতৃম্ষসার অপত্য 
পৈতৃষ্বস্রীয় | রেবতীর অপত্য রৈবতিক| যছুর 

অপত্য যাদব, রঘুর অপত্য রাঘব ইত্যাদি। 
২| কাঁরকের উত্তর কক কণ্। ণীন্। ইয় আর 

পুর্ব্বোক্ত সমুদয় প্রত্যয় হয় কর্তৃ ও কর্্মণি বাচ্যে 
এবং ইহাঁদিগের বকাঁর ও ণকারের লোপের 

কার্ধ্য পুর্ব | যথা শক্তিকরণক যে যুদ্ধ করে সে 
শীক্ীক| পদ জানেন যিনি তিনি পাদক | গ্রামে 

হয় যে সেগ্রামীণ | যজ্জের নিমিত্ত সাধু ইহাতে 
যজ্জিয় | পুরাঁণ শাস্ত্র জানেন্ তিনি পৌরাণিক | 
বাক্যের দ্বার] যা কৃত সে বাচিক| পুষ্য নক্ষত্রযুক্ত 
রাত্রি ইহাতে পৌষী || 
| ৩। বিকার, সমূহ, ভাব, ইদম্ঠ হিত। স্ব 

এই সকল অর্থে পুর্ববোক্ত ভাবৎ, প্রত্যয় হয় | যথা 
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হেমের বিকার হৈম, রজতের বিকার রাঁজভ | 
ভিক্ষার সমূহ তৈক্ষ্য, গণিকার সমূহ থাঁণিক্য | 

নুন্ৃদের ভাব সৌছ্, গুরুর ভাব গৌরব | রিষুঠর 

ইনি ইহাতে বৈঝব। শক্তির ইনি ইহাতে শাক্ত 
কিম্বা শাক্তেয়। কুর্য্ের হিত সৌর । চোর এব 
চৌর ইত্যাদি। 

৪| শব্দের উত্তর তদ্ধর্ম কিন্বা৷ ভাবার্থে তা স্থ 
এবং ণ্য প্রত্যয় হয়, ণ্য প্রত্যয়ের একার ই 

গিয়। আদি অচের বৃদ্ধিপায়। যথা ধীরের ভাব 
ধীরতা। ধীরত্ব ধৈর্য | শ্বরের ভাব শৃরতা শুরত্থ 
শোর্ধ্য ইত্যাদি । 

৫| গুণ বাচক শব্দের উত্তর ইমন্ হয় ভাবার্থে 

যথা গুরুর ভাঁব গরিমাঃ ল্ুর ভাঁব লঘিম | 

৬।. কতকগুলি শব্দের উত্তর তা হয় সমৃহার্থে। 
যথ| জনের সমূহ জনতা; গজের সমূহ গজতাগ 

বন্ধুর সমুহ বন্ধুতা» গ্রামের সমূহ গ্রামত৷ ইত্যাদি 
৭ তদ্রপ কিম্ব। তদাত্মক'র্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয় 
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ময়টের ট ইত, গিয়া স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয় | যথা বিধু- 
ময়। চিম্ময়। জলাময় আনন্দময় দয়াময় | 

৮ শব্দের উত্তর চৎ প্রত্যয় হয় সারৃখ্যার্থে। 
ঈতের চ লোপ হইয়া অব্যয় হয়| যথা চন্ট্রের 

ন্যায় ইহাতে চন্দ্রবৎখ পশুর ন্যায় ইহাতে 

পশুবৎ ইত্যাদি| 

৯| যে শব্দের অন্ত্যবর্ণের পুর্বে ম কিম্বা অবর্ণ 
থাকে এমন শব্দ আর ণ ন ভিন্ন পঞ্চবর্গের যে 

কোন বর্ণ অস্তে থাকে এমত শব্দ ও অবর্ণান্ত শব্দ 

ইহাঁদের উত্তর বহু হয় বিদ্মানার্ধে। যথা লক্ষী 
আছে যাহাঁর ইহাতে লক্গ্মীবান। যশঃ আছে 

যাহার ইহাতে যশত্বানঃ ধন আছে যাহার ইহাতে 

ধনবান? এতভিন্ন তাবৎ শব্খের উত্তর এবং ককুদ, 

গর্ত প্রভৃতি কতিপয় শব্দের উত্তর মৎ্ হয় বিদ্তা- 

মানার্থে। যথ। বুদ্ধিমান শক্তিমান কঙ্কুান 
গরুআন ইত্যাদি | 

১০| অক্ঃমেধা, মায়া, আর অসন্ত শব্দ ইহী- 

দের উত্তর বিন্ হয় বিকষ্পে বিদ্যমানার্থে | যথা 
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অথ্থী, মেধাবী, মায়াবী, তেজস্বী, পক্ষে অধ্ানি- 
ত্যাদি। | 

১১1 অনেক স্বর বিশিষ্ট অবর্ণাম্ত শব্দের 
উত্তর ইন্ হয় বিকণ্পে বিদ্যমাঁনার্থে। যথ। 
জ্ঞানী জ্ঞানবান। শিখী শিখাবান ইত্যাদি | 

১২। সাকল্য আর অধীনত্ব অর্থেতে সম্পদ; ₹ 

ভূ, আর অস ধাতুর পরেতে শব্দের উত্তর চষাঁৎ 
প্রত্যয় হয়| যথা এই সকল কান্ঠ ভল্ম হইতেছে 
ইহাঁতে ভন্মসাঁৎ সম্পদ্যতে | ইহা রাজার অধীন 

করিতেছে ইহাতে রাঁজসাৎ করোতি। সকল 
লবণ জল হইতেছে ইহাতে কৃত্মনং লবণং জলসা- 

ভবতি। 

১৩| সর্ব, অন্য, যদঃ তদ্ঃ কিম্ এই সকল 
শব্দের উত্তর কালার্থে সগ্রমীর স্থানে দা, অধিক- 
রণার্ধে ত্র, এবং প্রকারার্ধে থাচ্ প্রত্যয় হয়| 

যথা সর্বস্মিন্কালে অর্থাৎ সকল সময়ে ইহাতে 

সর্বদা, অন্য সময়ে হইতে অন্যদা কিম্বা অন্যহি, 

য্কাঁলে ইহাতে যদ] কিন্বা যহি, তথকালে 
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ইহাঁতে তদা, তদানীং কিম্ব। তর্হি। অধিকরণার্থে 
সর্বস্থানে ইহাতে সর্বত্র, অন্যস্থানে ইহাতে 
অন্যত্র, কোন্ স্থানে ইহাতে কুত্র। প্রকারার্খে_ 
সব্বপ্রকারে ইহাতে সব্ধথ অন্য প্রকারে 

ইহাতে অন্যথ। ইত্যাদি | 
১৪। সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর প্রকারার্থে 

ধাচ্প্রত্যয় হয়| যথা দ্বিধা দ্বেধ! কিস্বা দ্ৈধঃ 
ত্রিধা ত্রেধা কিন্বা ট্রৈধ, চতুর্ধা, বন্ুধ। ইত্যাদি | 

১৫। ঘ্বি ও ত্রি শব্দের উত্তর অয়ট্ হয় অব- 
যবার্ধে। যথা ছয়, ত্রয়। কিম্ব। দ্বিতয়, ত্রিতয়। 

১৬। চতুর্ শব্দের উত্তর তয়ট্ হয় অবয়বার্খে? 
যথ] চতুষ্টয়। 

১৭| দ্বিতীয় ও ভূতীয় নিপাতনে সিদ্ধ হয় 

পুরণার্ধে। 
১৮| চতুর ও ষষ্ শব্দের উত্তর থট হয় পুর- 

ণর্খে | থট প্রত্যয়ের ট ইৎ গিয়া স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ 
হয়| যথা চতুর্থ? বন্ঠ। 

5৯ | নকারান্ত সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর 
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পুরণার্থে মটু প্রত্যয় হয় যদি সংখ্যাঁবাঁচক শব্দ 

পুর্ববে না থাকে, এবং মট প্রত্যয়ের ট ইৎ গিয়া 
স্রীলিঙ্গে উপ হয়| যথ। পঞ্চম? সপ্তম, অফ্টম; 

নবম, দশম | সংখ্যাঁবাচক পুর্বে থাকিলে তার 

কি? একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ইত্যাদি) 

২০ | সংখ্যাবাঁচক শব্দ পুর্বে না থাকে এমত 

যে বঙ্টাঁদি শব্দ তাঁহাদের উত্তর তমট: হয় নিত্য 
পুরণার্থে। যথা যন্টিতমঞ্ সগুতিতমঃ ইত্যাদি | 
মংখ্যাঁবাঁচক শব্দ বফ্ট্যাদির পুর্বে থাকিলে তার 
কি? একষষ্টঃ একবফ্টিতমঃ| 
২১। শতাদি শব্দ, মাস, সম্বৎসর ইহাঁদিগের 

উত্তরে তমট্ হয় পুরাঁণার্থে। যথা শততমঃ এক- 
শততমঃ, মাঁসতমণ সম্বসরতমঃ | 

২২| বিংশত্যাদি শব্দের উত্তর তমট, হয় 
বিক্পে পুরণার্থে। যথা বিংশতিতমঃ বিংশ। 
একবিংশতিতমঃ একবিংশঃ ইত্যাদি | ব্রিংশত্তমঃ 

ত্রিংশ2 একত্রিংশত্তম$ একত্রিং*ঃ ইত্যাদি । 

২৩ | ছুয়ের মধ্যে একের উৎকর্ধার্থে তর প্রত্যয় 
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হয় আঁর বন্র মধ্যে একের উতকর্ষার্থে তম 
প্রত্যয় হয়| যথা ছুয়ের মধ্যে ইনি অতিশয় 

বিদ্বান্ ইহাতে বিদ্বত্তর$ এবং বছর মধ্যে ইনি 

অতিশয় বিদ্বান ইহাতে বিদ্বত্তমঃ | 
২৪| গুণবাচক শব্দের উত্তর ছুই কিস্বা। বছর ৷ 

মধ্যে একের উতকর্ষ বোধার্থে ইন্ঠ কিম্বা ঈয়স্ 
প্রতায় হয়। যথ! ইনি ছুয়ের কিম্বা অনেকের 
মধ্যে অতিশয় লঘু ইহাতে লঘিষ্ঠ কিম্বা লঘীয়ান্। 

কারক | 

কারক হয় প্রকার হয় কর্ত'ঃ কর্ণা, করণ, অম্প্র- 
দান, অপাদাঁন? অধিকরণ। 

কর্তাকারক। 
১। ঘিনি করেন তিনি কর্তা, সংস্ষুতে কর্তা 

প্রথমা বিভক্তি হয় যথ! দেবদত্ত গমন করিতেছে, 

রামহরি ভোঁজন করিতেছে, এস্থানে দেবদত্ত 
এবং রামহরি কর্তীকারক | 
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কর্মকারক | 

২| যাহা করা যায় দেখ! যাঁয় কিম্বা খাওয়া 

যায় ইত্যাদি প্রকাঁরকে কর্দকারক বলে | কর্ম- 
কাঁরকে সংক্কতে দ্বিতীয় বিভক্তি হয়। যথ! 
ঘট করিতেছে, অন্ন খাইতেছে, এস্থানে ঘট এবং 
অন্ন কর্মকারক | 

করণকারক। 

৩। যাহাঘ্ারা কোন কর্ম নিষ্পন্ন হয় তাঁ- 
হাঁকে করণকাঁরক বলে। সংস্কতে করণকারকে 

তৃতীয়া বিভক্তি হয়! যথা কুঠার দ্বারা ছেদন 
করিতেছে, সিউনীদ্বারা সেচন করিতেছে; এস্থানে 
কুঠার এবং সিউনী করণকাঁরক। 

সম্প্রদানকারক | 

৪| যাঁহাকে কোন বন্ত দান করা যায় তাহাঁ- 
কে সম্প্রদান কারক বলে | সংক্ষতে সম্প্রদানি 

কাঁরকে চতুর্থী বিভক্তি হয় | যথা ব্রা্ষণকে ধন 



| ৬৭ ] 

দাও অতিথিকে অন্নদাওঃ এস্থানে ভ্রাহ্মণ ও 

অতিথি বন্প্রদানকারক|। 

অপারদানকারক | 

৫| যাহা হইতে কোন বস্তু গৃহীত বিগলিত 
কিম্বা উৎপন্ন হয় তাহাকে অপাদানকাঁরক বলে | 

সংস্কতে অপাদাঁনকাঁরকে পঞ্চমী বিতক্তি হয়| 
যথ। বৃক্ষ হইতে ফল পতিত হইতেছে, পর্বত 

হইতে জল নির্গত হইতেছে, এস্বানে বৃক্ষ ও 

পর্বত অপাদানকাঁরক | 

অধিকরণকারক | 

৬। যাহাতে কোন দ্রব্যাদি থাকে কিস্বা 
ক্রিয়ার আধাঁর হয়, তাঁহাকে অধিকরণকাঁরক 
বলে। সংস্কৃতে অধিকরণকারকে সপ্তমী বিভক্তি 
হয়| যথা বনেতে ব্যাত্ব আঁছে, নদীতে নৌকা 
ভাঁছে, এস্বানে বন এবং নদী অধিকরণকারক | 
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অণ্ত বিভক্তিদ্বারা শব্দের যে যে কপ হয় 

তাহার দৃষ্টান্ত । 

_ এক বচন | .. বহু বচন | 

প্রথম] সম্ভতাঁন সন্তানের! । 

স্বিতীয়1] সন্তানকে সম্ভানদিগকে ৷ 

সন্তান কর্তৃক লম্তানদের 

সম্ভাঁন করণক সম্ভাঁনেরদের। 

তৃতীয় সন্তানদিগের কিন্বা। 
হই সম্ভাঁন দ্বার! সম্তানেরদিশের কর্তৃক 

সম্তাঁন দিয় বার! ইত্যাদি! 

চতুরধা সন্তানকে । সম্তানদিগকে। 
আজি 

পঞ্চমী সন্তান হইতে। 1 

ষ্তভতী * আস্তানের। 

রী 1 সম্ভানে কিন্ত! 
সম্ভানেতে 

সম্ভানদের সম্ভানেরদের 

সম্তানদ্রিগের কিছ! 

সম্ভাঁনেরদিগের হইতে 

সন্তানদের»সম্তাঁনেরদের 

সম্তানপ্দিগের কিম্বা 

সম্ভানেরদিগের। 

সম্ভানদিগতে কিনব 
সন্তানের দির্গতে। 
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প্রায় সমুদয় শব্দ সাধুভাঁধাঁয় বিভাক্তি যোগে এই 
কপ সাধন হইয়া খাঁকে কিন্তু তম্মধ্যে সংস্কৃত প্রথা 
নুসারে ইনন্ত শব্দ 'কেবল প্রথমার এক বচনে দীর্ঘ 
ঈকাঁর থাকে আর সমুদয় বিভক্কিতে হস্ব হইয়। 
যায় যেমত পক্ষী পক্ষির1 পক্ষিকে ইত্যাদি । 

সারি 

সম্বোধন | ূ 

হে, তো ভোঃভোঠ অয়িঃ ওগো? রে, 
অরে, আরে ওরে, হারে, গৌঁঃ লো, ওলে। 
ইত্যাদি শব্ধ কর্তৃকারকীয় শব্দের পুর্ব্বে যোগ 
করিলে সম্বোধনার্ধ বুষাঁয়। | 

১। হে সংস্কৃতে সাঁধারণ ৰপে সকল শব্দের 
পুব্বেই ব্যবহৃত হয় কিন্তু সাধুভাষায় স্ত্রীবোঁধক 
শব ও গুরুলোকের নামাদির পুর্ষে সাক্ষাৎকারে 

প্রায় ব্যবন্ধত হয় না 

২। ঈশ্বর বোধৰক শব্দের রে হে ব্যবহৃত 
হইয়া থাঁকে যেমত হে পরমাত্বন্ হে জগদীশ্বর | 

৩। হে এবং ওহে কোন ব্যক্তির নামের পুর্ব 
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প্রযুক্ত হইলে সম্ভ,ম ৰা অবস্ত,ম কিছুই প্রকাঁশ হয় 

নাকিন্ত স্বল বিশেষে এবং উচ্চারণ ভেদে বিজ্রু- 
পাদি প্রকাশ হইতে পাঁরে। 

৪1 তোঁঞ' ভোঃভোঃ ইত্যাদি বম্বোধন 
সুচক শব্দ সংস্কতে অধিক পে চলিত বাঙ্গালায় 

প্রায় চলিত নাই 

৫1 অয়ি অনুনয় স্থচক সম্বোধন প্রায় জী 
লোকদিগের প্রতি ব্যবহার হইয়া থাঁকে। 

৬1 সম্বন্ধে গুরুলোক অথবা! যে সকল ব্যক্তির 

সহিত বক্ত। দেশীয় নীত্যন্সারে পরিহাসাঁদি 
করিতে পারে না এ সকলের সম্বোধনে ওগো 

হাঁগো ব্যবহার হইয়া থাকে। 

৭| কনিষ্ঠ অথব] নীচ ব্যক্তির নামাদির পুর্বে 
ওরে আরে রে ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু 

তাৰ বিশেষে উক্তশেব্দাদি স্নেহ বুচকও হয় | . 

৮। ওলোঃ লো? কেনলো৷ ইত্যাদি পরিহা- 
সাদি যোগ্যা জ্ীলোকের প্রতি স্রীলোকেরা ব্যব- 

হাঁর করিয়া থাকে। ৃ 
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৯| আকারাস্তস্ত্রীলিঙ্গ শব্দের আকার সন্বো- 
ধনে একারে পরিবর্তিত হয়| যথা হে ছূর্গে, হে 
অগদষে? হে লতে ইত্যাদি | 

১*|* ইকাঁরান্ত শব্দ সকলের ইকা'র সম্বোঁধনে 
একারে পরিবর্তিত হয়। যথা হে হরে, হে পতে, 

হে সখে ইত্যাদি | 
১১। উকারান্তশব্দ সকল সম্বোধনে ওকারান্ত 

হয়) যেমত হে সাধোঃ হে বন্ধো? হে প্রভো | 

১২। দীর্ঘ ঈকারাস্ত ও উকারাস্ত শব্দ সকল 
সম্বোধনে প্রায় তজ্জাতীয় হুত্ব স্বরে পরিবার্তিত 
হয় | যথা হে নারি, হে বধু ইত্যাদি । 

১৩| খকারাম্ত শব্ধ সকল সম্বোধনে প্রায় 

অকারাস্ত হয়। যেমত হে পিত হে মাত, হে ভ্রাত। 
১৪৭1 ইনন্ত শব্দ সকল সগ্বোধনে ইনস্তই 
থাকে | যথা হে স্বামিন্ হেয়্ত্রিনং হে পক্ষিন্। 

১৫| অত অন্ ও অসন্ত শব্দের উত্তর ন্ হয়। 
সম্বোধনে | যথা হে শ্ত্রীমন্। হে রাঁজন্। হে-বিছ্বন্। 
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ক্রিয়াবাঁচকপদ। 

ক্রিয়। তিনকালে হয় বর্তমান ক্লীত এবং ভৰি” 

ব্য| যে ক্রিয়াকাল উপস্থিত আছে তাহাকে 
বর্তমান বলে, যেমত দেখিতেছি করিতেছি। যাহ! 

দেখিয়াছি করিয়াছি | এবং যাহা্পরে হইযেক 
তাহাকে ভবিষ্যৎকাঁল বলে যেমত দেখব করিব | 

উক্ত বর্তমানকাল চারিপ্রকার হয়। যথ। 

প্রবৃস্তোপরত» বৃত্বাবিরত% নিত্যপ্রৃত্ত*ঃ এবং 

সামীপ্য | প্রবুত্তোপরতঃ ইহাঁর ভাৎ্পর্য্য এই; যে 

কর্ম প্রবৃত্ত হইয় নিবৃত্ত হওয়া ফায় যেত তিনি 

অন্ন খাইতেছেন্ন। | দ্বিতীয় বৃত্তাবিরতঃ ইহার 

তাৎপর্ষ্য অতীত কর্মের ,যে বর্তমান জ্ঞান যেমত 

এস্বানে বালকের খেল। করে । নিত্যপ্রবৃত্তের 

অর্থ এই যে স্থানে যে সর্বদা থাকে। সামীপ্য ছুই. 

প্রকার হয় ভূত সামীপ্য. ও ভবিষ্যৎ সাঁমীপ্য 

ভূত সামীপ্যের তাঁৎপর্য্য *এই যেমত তুমি কখন 
আনিয়াছ এই জিজ্ঞাসাতে আগত ব্যক্তি কহি- 
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তেছে যে আমি এই আঁফিতেছি। এবং ভবিষৎ, 

ষামীপ্য_ তুমিঞ্কখন যাইবা এই জিজ্ঞানাতে 
তিনি গমন না করিয়াও কহিতেছে যে আমি 

এই যাইতেছি। 
অতীতকাল তিনপ্রকার হয়। অন্যতনঠ হাস্তন? 

এবং পরোক্ষ যে ক্রিয়াকাঁল অন্ঠ সমাপ্ত হইয়াছে 

তাঁহীকে অগ্ঠতন কহে, যাহা গত দিবস সমাপ্ত 

হইয়াছে তাহাকে হ্ৃত্তন£কৃহে, এবং যে ক্রিয়াকাল 
ৰন্ৃকাল 'গত হইয়াছে তাহাকে পরোক্ষঃ কহে | 
এইবূপে সময়ের নৈকট্য ও দুরত্ব প্রযুক্ত অভ্যতন 
ভবিষৎ, অনভ্ভতন. ভবিষৎ, এবং দ্র ভবিষ্যৎ হয়| 

ক্রিয়! দ্বিবিধ হয় অকর্ণান্রিয়৷ এবং সকর্দাক্রিয়। | 

ঘে সকল ক্রিয়ার কর্মপদ আবশ্তক করেনা 

তাহাকে অকর্মক্রিয়া কহে যেমত আমি আছি, 
ৰালক দৌভ্তিতেছে, বৃষ্টি পড়িতেছে। 

ষে ক্রিয়ার সহিত কর্মপদ্ থাকে তাহাঁকে 
সকন্ম ক্রিয়া কহে। যেমত তিনি মহাভারত শ্রবণ 

করিতেছেন। শিষকে উপদেশ দিতেছেন। 



১১
৯১
৯১
৪ 

৯৮
১৯

১১
৭৪

 
০৮

৯৮
 

১৮
১৯

১০
১1

১৪
১ 

ন
ে
 

৪
.
 

৮ই
91
18
৮)
২১
1 

৮1
৯1

৫.
 

ই1
8৮

)৬
1৮

10
) 

9
1
1
১
৮
২
১
1
2
1
৮
 

ট
া
 

১৪
21

8৮
1৯

৬1
৪ 

৪1
১১

১৯
১/

৪ 
 ৪

/1
৮৮

১৯
৯১

৬ 

.
 

ন
ন
 

উ
)
8
১
৮
)
৮
1
1
1
 

১৫
৯৪

৯ 

র
ি
 

প
র
া
গ
 

1২
8১
 

22
১1
২৮
11
11
৯ 

৫১
২২
৯,
 

৪১
৫১

১১
1১

1৯
1 

৯
 

্
 

ৰ 
ট
 

১৯
৪৫
১৮
1২
১1
2]
 

৪১
) 

১
৯
৯
 

৯
১
 

রী
 

19
৯4

৩)
 

গ
া
 

২
 

গ
া
 

প
র
া
 

১
1
5
 

এ
 



[| ৬৮ 7 

কর্ম ক্রিয়া ছই প্রকার হয় কর্তৃবাচ্যি ও কর্ম্াণি- 
বাচ্য| বাক্য স্থলে যে ক্রিয়। প্রধান ৰপে কর্তীকে 

স্টামকে ধরিলেন। এবং যে ক্রিয়া প্রধান কপে 

কর্্মকে অভিপ্রেত করে তাহার নাম কর্্মণিবাচ্য 
যেমন শ্টাম রাক্স কর্তৃক ধৃত হইলেন || 

সারি 

:.. ক্কদস্তঃ | 
ধাতুর উত্তর যে সকল প্রত্যয় হইয়া শব্দ নিষ্পনন 

হয় সেই প্রত্যয়ের সংজ্ঞার তাহা অস্তে, থাঁকে 
যাঁর কাহার. নাম কদস্তঃ | 

১। ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ভৰি- 
ব্যদর্ধে তব্য অনীয় ও য প্রত্যয় হয়, এবং এই 
সকল ত্য কোনস্থলে ধাতুর সহিত কেবল যোগ 

হইয়া পঁদ হয়, এবং কোন কোন স্বানে খাঁতুর 
কিছু কিছু আকার পরিবর্ত হয়। যথা কধাতু 
কর্তব্য করণীয় কার্ধ্য| দাঁধাতু-_দাঁতব্য. দাঁনীয় 
দেয়| গমধাতু-গস্যব্য' গমনীয় গম্য | ভুধাতু_ 



[ ৬৯ ] 

তবিতব্য তবনীয় ব্য | বচধাতু-_বক্তব্য বচনীয় 
বাচ্। গ্রহধাতু- গ্রহীতব্য. গ্রহণীয় গ্রান্থ। 

২| ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে ত প্রত্যয় হয় 
অতীত কালার্ধে | যথা জিধাতু-_জিত, কৃধাতু-- 

কত, দাধাতু-দত্ত, দৃশধাতু-দৃষ্ট ইত্যাদি । 
৩। ধাতুর উত্তর শ্তমান প্রত্যয় হয় কর্তৃও 

কর্মণি বাঁচ্যে ভবিষ্যৎ কালার্থে | যথা করিব্যমাণ 

জনিষ্যমাণ ইত্যাদি | | 

৪| ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে বতু প্রত্যয় হয় 
অতীত কালার্থে। যথ। ক্কধাতু করিয়াছি ইহাঁতে 
কৃতবান্ এইৰর্পে জিতবান্: শ্রচ্তবাঁনঃ হতবান, 

গৃহীতবাঁন ইত্যাদি | 
৫1 অকর্ণদ ধাতুর উত্তর এবং গম, রুহ প্রভৃতি 

কতিপয় সকর্্ণ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাঁচ্যে ত প্রত্যয় 
হয়। যথা মৃধাত্-মৃত, স্থাধাতু_স্থিত। জা. 

ধাতৃ_-জাঁগরিতঃ গমধাতু--গত রুহধাতু-ৰট। 

৩৬ | এত্যস্তধাতু এবং ভ্রাজ, ভূ, সহ, রুচ, চর, 

বুধ রৃত, প্রজন, অপত্রপ, অলংক্ক, নিরাক্ক 
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- উত্মদঃ উৎপত, উৎপচ, এই সকল ধাতুর উত্তর 

কর্তৃবাচ্যে ইক প্রত্যয় হয় থা কারয়িফুট ভ্রাজিঝুঃ 
ভবিষ্» সহিঞঃ রোচি চু চরিঝু৪ বন্ধিধুঃ 

ৰর্তিধঃ, প্রজনিষুণ্. অপত্রপিধু* অলংকরিধু 
উন্মদিঝু উৎ্পতিঝু উত্পচিঝু। 

৭। ধাতুর উত্তর কর্তৃবাঁচ্যে তৃন্ ও ণক প্রত্যয় 
হইয়া লি্গবাচ্য হয়| যথ। ক্ৃধাঁতু-কর্তা কারক, 
জধানু-হর্ত। হারক ইত্যাদি । 

৮| গ্রহাঁদ্ি ধাতুর উত্তর ণিন্ প্রত্যয় এবং 

নন্দ্যাদি ধাতুর পর অন প্রত্যয় হয় কর্তৃবাচ্যে। 

যথা গ্রাহী, স্থাক়ী, নন্দন, বিচক্ষণ ইত্যাদি 

৯ শূ. স্থা, ভূঃ কম গম ইত্যাদি কতিপয় 
ধাতুর উত্তর এক হয় কর্তৃৰাচ্যে। যথা শারুক, 

স্বাযুকঃ ভাবুকঃ কামুক গামুক। ঘাতুক। 

১*। কতকগুলি ধাতুর উত্তর উক হয় কর্ত- 
: বাচ্যে। যথ। জাগৰক, দন্দশূক, বাবদুক ইত্যাদি । 

১১। কতিপয় ধাতুর উত্তর বর হয় কর্তৃবাঁচ্যে। 
যথা যাযাবর, ভাস্বর, স্থাবর ইত্যাদি! 
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১২! কতকগুলি ধাতুর উত্তর উ হয় কর্ডবাচ্যে। 
যথা ঈপ্দুং ভিঙ্ষু। জিজ্ঞানু। আশংস্ু ইত্যাদি 

কদন্তক্রিয়াৰপ | 

তাববাচক কর্তৃবাঁচক কর্মাবাচক 
অঙ্গীকার অঙ্গীকারক অঙ্গীকৃত 
অধিষ্ঠান অধিষ্ঠাতা অধিষ্ঠিত 
অনুগ্রহ অন্থগ্রাহক অন্ুগৃহীত . 
অন্বেষণ অন্বেষক।অন্বেষ্টা অনিষ্ট অন্বেবিত 
আঘাত . আঘাতক আহত 
আচ্ছাদন আচ্ছাদক আচ্ছন্ন/আচ্ছাদিত 
আদেশ  আদে|! আদিউ।আদেশিত 
আজ্ঞ। আজ্ঞাপক আজ্ঞাপিত 
উচ্চারণ উচ্চারক উচ্চারিত 
উৎসর্গ উত্সর্জক ক উতসৃট 
উপস্থানা উপস্থাতা উপস্থিত 
উপকার উপকারক উপকৃত 
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ভাববাচক কর্তৃবীচক কর্মমবাঁচক 
কর্ষণ কর্ষক : কৃষ্ট। কর্ষিত 

করণ কারক।বর্তা কৃত 
ক্রয় ক্রেতা ্ৰীত 

থাদন খাদক খাদিত 
খোক্জীন খোদক খুদিত 
খেদ খেদকারী খেদিত 

গঠন. গঠক . গাঠিত 
গমন গন্তা।গামী গত" 

গাঁন গাঁয়ক গীত 

গোপন শোপক। গোপা গুপ্ত।গোপারিত 
ঘটনা ঘটক ঘটিত 
ঘর্ষণ ঘর্ষক ঘৃষ্ট! ঘর্ষিত 
ঘোষণ ঘোষক ঘুষ | ঘোষিত 
ত্রাণ, স্রায়ক সাত 
চর্ব্বণ চর্বক চর্বিত 
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তাঁববাচক কর্তৃবাঁচক কর্মবাচক 
রণ | চূর্শক ছুর্িত 

চেষ্টা চেক চোর্টিত 

ছেদন ' ছেদক ছিন্ন | ছেদিত 

জনন জনক জানিত।. জাতি 

জপ আঁপক জপিত 

জয় জেতা জিত 

জিজ্ঞাসা জিচ্ঞাসক | জিজ্ঞান্কু জিজ্ঞাসিত « 

তর্পণ " তর্পক তৃপ্ত তর্পিত 
তারণ তারক তারিত 

তিতিক্ষা তিতিক্ষু 'তিতিক্ষিত 
তুফ্টি তোষক তুষ্ট । তোষিত 
দমন দমন্কাঁরী দান্ত | দমিত 

দর্শন দর্শক দৃষ্ট | দর্শিত 
দাঁন দাতা দত 

দীক্ষা দীক্ষক ' দীক্ষিত 

ধারণ ধারক ধৃত 

ধন্যবাদ ধন্যবাঁদক ধন্যবাদিত 

৭ 



ভাববাচক 

ংস 
নাশ 

নিবারণ 

নিবেশ 

পরাজয় 

পরিচর্যা 
পরিমাণ 

বপন 

বর্ণন। 

বহন 
৫ 

তজন 

ভাবন। 

ভিক্ষা 

কর্তৃবাচক কর্মনবাঁচক 
ধ্বংসক ধ্বস্ত | ধ্বংসিত 

নাশক নষ্ট | নাশিত 

নিন্দক নিন্দিত 

নিবারক নিবারিত 

নিবেশক নিবিষ্নিবেশিত 

পরাঁজেতা পরাজিত 

পরামর্শক পরাম্ষ্ট।পরামর্শিত 

পরিচাঁরক পরিচরিত : 

পরিমাতা পরিমিত 

বন্ধক বদ্ধ 

বাপক উত্ত। বাপিত 
বর্ণক বর্ণিত 

বাহক উট়। বাহিত 

ভর্জক ভর্জিত 
ভর্তা ভূত 

তাঁবক 'ভাঁবিত 

ভিক্ষু | ভিক্ষক ভিক্ষিত 



মিশ্রণ 

মোচন 

যাজন 

যাপন 

রক্ষ। 

রচন। 

রমণ 

রোদন 

লেপন 

লোপ 

শাপ 
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ভাঁববাচক কর্তৃবাঁচক 

মদ্দক 

মিশ্রক 

মোঁচক 

ঘাঁজক 

যাপক. 

যোজক 

রমক 

রোঁদক 

লেখক 

লেপক 
লোপক 

শাঁপক 

কর্মবাচক 

মর্দিত 

মিশ্রিত 

ঘাঁজিত 
যাঁচিত 

যাপিত 
যুক্ত | যোজিত 
রক্ষিত 

রুদিত 

লিখিত 

লিপ্ত | লেপিত 

লুপ্ত! লোৌপিত 

লুন্ধ। লোভিত 

শপ্ধ 



শাসন 

শিক্ষা 
হরণ 

হিংসা 

হেলন 
হোম 

স্ালন 

ক্ষোত 
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শা 

শিক্ষক 

হারক 

হিংসক 

ছেলক 

হোতা 
ক্ষালক 

ক্ষোতকারী 
স্ািটিস্” 

শাসিত 
শিক্ষিত 

হত 

হিংসিত 

হেলিত 
স্ৃত 

ক্ষ লিত 

ক্ষুব্ধ | ক্ষোভিত 

এই সকল ভাববাচ্যের উত্তর কর অর্থাৎ কৃধাতু 
প্রয়োগ করিলে ক্রিয়া পদ সিদ্ধ হয়। যেমত 

আঁমি অঙ্গীকার করিতেছি | 

অবস্থা ভেদে ক্রিয়৷ চারি প্রকার হয়| যথা 
নিদ্ধারণ সংযোজন নিয়োজন এবং সংযাঁচন। 

ক্রিয়ার গ্রতিপাগ্ধ অবস্থার সহিত কর্তার যে 

সম্বন্ধ তাহা নিশ্চিত হইলে ক্রিয়ার নিদ্ধারণ 

প্রকার হয় যেমত তিনি দেখিবেন কিম্বা করিবেন 

ইত্যাদি এবং এ সম্বন্ধ যদি অন্যকে উপেক্ষা করে 
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তবে সেই ক্রিয়াকে সংযোজন প্রকার কহে 
যেমত যদি তুমি যাও তবে আমি যাইব | উল্ত 
সম্বন্ধ অন্মমতির বোঁধক হইলে ক্রিয়াকে।নিয়ো- 
জন কহে যেমত তুমি ভোজন কর? এবং প্রার্থনার 
অন্ুবোঁধক হইলে উক্ত সন্বন্ধকে সংযাঁচন বলে 

যেমত আমি বেড়াইব। 

স্পা 

সমাসঃ| 

দ্বিপদ কিম্ব। বন্ছুপদের যে একপদ করণ তাঁ- 

হার নাম সমাস, সে ছয় প্রকার হয়। যথা 

বন্দ, বন্ুত্রীহি। কর্মমধারয়। তৎপুরুষ, দ্িগু এবং 

অব্যয়ীভাব। 

দম্দু সমাস। 

১| ভিন্নার্থপদের যে সমাস তাহার নাম ছন্দ 

সমাস| দ্বন্দ্ব মাস হুইপ্রকার হয় ইতরেতর এবং 

সমাহার | যদি ছুটা-এক বচনান্ত পদে ইতরেতর 
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দ্বন্দ সমাঁস হয় তাহা হইলে সংক্ষতে শেষের 

পদ দ্বিবচনান্ত হয় এবং বন্ছবচন থাকিলে বন্ধ 
বচনান্ত হয় আর শেষ পদ যে লিঙ্গ হয় ইতরেতর 

ঘন্দু সমাস স্থলে সেই লিঙ্গ থাকে | যথ| মাতা 

পিতা ইহাতে মাতা পিতরৌ, ফলং পুম্পম্ ইহাতে 
ফল পুষ্পে, ত্র্ধা অফ্যুতঃ ঈশঃ ইহাতে ব্রজ্ধানযু- 
তেশাঃ ইত্যাদি | সমাহার ছন্দ্বসমাঁস করিলে 

শেষের শব্দ যে লিঙ্গ হউক ন] কেন; ক্লীব লিঙ্গ 
এক বচনান্ত হইয়] যায় যেমত হংসঃ কোকিল: 
ইহাতে হংস কোঁকিলম ইত্যাদি । | 

বহুত্রীহিসমাঁস। 

২| যেযেপদের সমাস হয় তাহার অর্থ না 

বুঝাইয়া যেখানে তত্তৎ পদার্থ বিশিষ্ট বস্তু কিন্বা 
ব্যক্তিকে বুঝায় তাহাকে বন্ুত্রীহি সমাঁস কহে; 
যেমত পীতমস্বরম্ পীতবস্ত্র পরিধান করেন্ যিনি 
তিনি পীতাম্বরে৷ হরি? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নীলমন্বরম্ 
যস্তাসৌ নীলাম্বরো অর্থাৎ বলদেব ইত্যাদি | 
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না শঙের স্থানে অ হয় হলবর্ণ পরে এবং 'অন্ 

হয় স্বরবর্ণ পরে সমাসে | যথ! নাই জ্ঞান যাহার 

সে জ্ঞান, নাই বোঁধ যাহার মে অবোধ ইত্যাদি। 
নাই অন্ত যাহার সে অনন্ত, নাই আদি যাহার সে 

অনাদি ইত্যাদি। 

মহৎ, শব্দের ত্ স্থানে আ হয় একার্ধথ শব্ধ 
পরেতে। যথ] মহত্বল যাহার ষে মহাঁবল? মহত 

আত্মা যাহার সে মহাত্বা ইত্যাদি। 

সক্থি এবং অক্ষি শব্দের ইকার লোপ হয় 
সবাঙ্গার্থে বন্ুত্রীহি সমাসে, যথ| দীর্ঘ সক্থ 

পুণ্ডরীকাক্ষ। 

নাভি শব্দের ইকাঁর লেপ হয় নাম বুঝাইতে। 

যথা পদ্মনাভ। ্ 
স্্ীলিঙ্গ শব্দ পুংলিগেঁর ন্যায় হয় একার্থ, 

স্্রীলিঙ্গ শব্দ পরেতে, কিন্ত কান্ত শব্ধ, স্বাঙ্গেকত 

ও জাঁতিবাঁচক ইকারান্ত শক ইত্যাদি বজ্জে 
যথা উত্তম! ভার্যয। যাহার সে উত্তম ভার্য/ মহ্তী 
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মাঁয় যাহার সে মহামায় ইত্যাদি | রসিকা ভার্ষ্যা 

যাহার সে রসিকা ভার্ষ7 পাঁচিকা ভার্ষযা যাহার 

লে পাচিকা ভার্ষয, স্ুকেশী ভার্ধ্যা যাহার সে 
স্কুকেশী ভার্ষ্য, ব্রাহ্মণী ভার্ষয। যাহার সে ব্রান্মণী 
ভার্ষ্য ইত্যাদি | 

সহিত শব্দ স্থানে স হয় বন্ধব্রীহি সমাঁসে | যথা 

ভ্ত্যের সহিত যে সে সভূত্য সৈন্যের সহিত যে 

সে সসৈন্য ইত্যাদি! 

বন্ত্রীহি সমাসের উত্তর ই হয় ব্যতিহার অর্থে 

এবং পুর্বপদের অন্ত্য স্বরবর্ণের স্থানে আ হয়| 
যথা কেশাকেশি, মুষ্টাম্ুষ্টি, লাঠালাঠি ইত্যাদি | 

কর্মধারয় সমাস | 

৩। বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের অভেদ ৰপে 

ঘে সমাস তাহার নাঁম কর্মধারয় সমাস | যথা 

নীলম্ উতৎ্পলম্ নীলোৎ্পলম্ং জুন্দরঃ পুরুষঃ 

দুদ্দর পুরুষঃ| ঘদি বিশেষণ ও বিশেষ্য স্্রীলিঙ্গ 
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হয় তাহা হইলে বিশেষণ শব্দ পুংলিঙ্গের মত 
হয় / যথা জীর্ণাতরি ইহাতে জীর্ধতরি ইত্যাদি | 

সধি। রাজন। অহন শব্দের অন্ত্যবর্ণ স্থানে. 

অ হয় কর্মধাঁরয় ও তৎ্পুরুব সমাঁসে। যথা প্রিক্প- 

সখ, মহারাজ, পরমাহ। | 

এক শবের অস্থানে আ হয় দশ শব্ধ পরে? 

যে এক অধিক দশ সে একাদশ | 

দ্যধিক, ব্র্যধিক ও অফ্টাবিক শব্দের স্থাঁনে দ্ধ 

এয়স্ অষ্টা আদেশ হয় ক্রমেতে দশ বিংশতি ও 
ত্রিংশৎ শব্ধ পরে নিত্য, এবং চত্বারিংশৎ, পঞ্চাশ, 

ষষ্টি, সপ্ততি ও নবতি পরে বিকম্পে। যথা! 

দ্যধিক যে দশ সে দ্বাদশ এইৰপে ত্রয়োদশ, 

অষ্টাদশ, দ্বাবিংশতি, ভ্রয়োবিংশতি, অষ্টা- 
বিংশতি, দাত্রিংশশু, ব্রয়স্ত্রিংশৎ, অষ্টাত্রিংশহু। 

দ্বাচত্বারিংশৎ। ঘ্িচত্বারিংশৎ, ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ, 
ব্রিচত্বারিংশৎঃ অষ্টাচত্বারিশখ্, অফ্টচত্বারিংশশ। 
ঘবাপঞ্চাশৎ, দিপঞ্চাশৎ ইত্যাদি । অশীতি কিং? 
দ্যশীততি, ব্র্যশীতি, অফ্টাশীতি। 
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| তৎপুরুষ সমাসঃ| 

৪| দ্বিতীয়াদি বিতক্তযস্ত পদ পুর্বে থাকে 
আর পর পদ প্রথমাবিভক্তি হয় তাহাকে তৎ- 

পুরুষ সমাস কহে । যথা কৃষ্ণমাশ্রিতঃ অর্থাৎ 
কষকে আশ্রয় করিয়াছে যে সে কৃষ্ণাশ্রিতঃ 

হরিণাত্রাঁতো। অর্থাৎ হরি ত্রাণ করিয়াছেন 

যাহাকে সে হরিত্রাতঃ এইৰপে বিববে দত্তং বিষু- 
দত্তং অচ্যুতাজ্জাতং অম্যুতজাত কৃব্স্য সখা! 

কৃষসখ% পুরুষেষ্ু উত্তমঃ পুরুষোত্তম়্ এই 
সমাসে পর পদ লিঙ্গবাচ্য হয়। 

দ্িগুসমাসঃ | 

৫| সংখ্যাবাচক শব্দ পুর্বে থাকে যে সমাসে 

তাহাকে থিগু কহে | দ্বিগু তিন প্রকার হয় তদ্ধি- 
"ভার্ঘঠ সমাহার, এবং উত্তরপদপর | তদ্ধিতার্ধ 

দ্বিগু যথা পঞ্চভির্োভিঃ ভ্রীতঃ অর্থাৎ পঞ্চগরু 

দ্বার! ক্রীত যে দ্রব্য সে পঞ্চগঃ| সমাহার ছি 

যথ। ব্রয়াণাং লোকানাং সমাহার" ত্রিলোকী এবং 
কোন কোন স্থানে ক্লীব লিঙ্গ প্রত্যয় হয় যথ! 
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্য়াণাঁং ভুবনানাং সমাহার ব্রিভুবনং | উত্তর- 
পদপর দ্বিগু যথা পঞ্চগাঁবোধনং যস্তাঁসৌ অর্থাৎ 

পঞ্চগরু ধন যাহার সে পঞ্চগবধনঃ | তদ্ধিতার্থ 

এবং উত্তরপদপর ছ্বিগু সমাঁসে লিঙ্বাঁচ্য হয় এবং 

সমাহার দ্বিগুতে ক্লীবলিঙ্গ কচিৎ, স্ত্রীলিঙ্গ হয়। 

অব্যয়ীভাঁবসমাসঃ | 

৬। অব্যয় শব্দ পুর্ব পদে থাঁকে ঘে সমাঁসে 
তাহার নাম অব্যয়ীভাবসমাঁসঃ ইহাতে ক্লীব 

লিঙ্গ হয়! 
কারকঃ সামীপ্য, সাদৃশ্ঠ, সাঁকল্য। অনুক্রম। 

খদ্ধিঃ বীগ্লাঃ পর্য্যন্ত, যোগ্যত্ব, পশ্চাৎ্খ অনতি- 

ক্রম, শব্দ প্রাছ্র্ভাঁক, অভাব, যৌগপদ্ত এই সকল 
অর্থে অব্যয়ীভাব সমাঁস হয়। যথা কবঝমধি- 

কৃত্য প্রবৃত্ত কথা « অধিরুষং”% কৃষ্তস্ত সমীপা- 

দ্তঃ “ উপকৃষ্গাক্টীতঃ৮ হরির সদ্বশ “সহরি॥ 

সণের সহিত সকল খায় «সতৃণং* জ্যে্ঠের অন্ু- 
ক্রম অর্থা হীন হইয়া! যায় অনুজ্োষ্ঠং” মদদে 
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খাস্থি। অর্থাৎ এঁন্বর্ধয “সমদ্রং» বিঝুং বিঝুৎ প্রতি 
£ প্রাতিবিক্রু” অগ্নিগ্রন্থ পর্য্স্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন 
«সাগ্সি” ৰপস্ যোগ্যং «“অন্ুবপং” শিৰস্ঠ 
পশ্চাৎৎ “অন্ুশিবং” শক্তি মনতিক্রম্য « যর 
শক্তি” হরি এই শব্দ লোকে প্রাহ্র্ভূত হইয়াছে 
«ইতিহরি» পাঁপের অভাব « অপাঁপং% চক্রের 

সহিত বুগ্রপদ ধারণ « সচক্রং»| 

সিক্ত 

অব্যয় শব্দ। 

অব্যয় শব্দের মধ্যে কতিপয় ক্রিয়ার বিশেষ্ণঃ 
কতিপয় সমুচ্চয়ার্থক, কতিপয় অন্যর্তাব প্রকাঁশক 
এবং কতিপয় উপসর্গ ৰূপে ব্যবন্থত হয় | 

ক্রিয়ার বিশেষণ । 

যেশব্দ দ্বারা ক্রিয়ার বিশেষ বর্ণন1 হয় তাহার 
নাম ক্রিয়ার বিশেষণ | ক্রিয়ার বিশেষণ প্রধানত্কঃ 
তিনপ্রকার হয় কালনন্বন্ধীয় স্থানিসম্বন্ধীয় এবং. 
প্রবপরসন্বন্ীয় | 



[৮৫ ] 

ৃ কালসম্বন্ধীয় | 
সদ, সর্বদা) সদ) যদা? কদা? একদা কদা- 

চি) কাঁচ, কদাপি। আগে, অগ্রে অবশেষে, 

অতঃপরেঃ ইতঃপরে। ইতিপুর্বে, পশ্চা্। পাছে, 

এক্ষণে, ক্ষণেক্ষণে, তগুক্ষণৎঃ অনুক্ষণঃ বারস্বার 

ুহমুন্ঃ পুনঃপুনঃ, ভুয়োভুয়$ পুনশ্চ, পুনর্বার, 
পুনরায়, যথাকালে। কম্মিন্কালে, প্রাককালে, 

যগ্কাঁলীন; তত্কালীন, ইদানীং ইদানীস্তন, 

অধুনা, সংপ্রতি, অচিরাখখ সরু) সদপিঃ 

যুগপৎ, অভ্ভঃ কল্য পরশ্থ, তরশ্খ ইত্যাদি | 

স্বানসন্বন্ধীয় | 

যথীঃ তথা। হেথা, হোঁথা, যর; তত্র? অত্র 

কুত্র, কুত্রাপি। কুত্রচিৎ। সর্বত্রঃ অধ বহি* 
অন্তরে, অদ্থুরে, সন্মুখে, পরিত* ইতস্তত 
াভিতঃ ইত্যাদি । 

ক 
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প্রকারসন্বন্ধীয় 

তদনগসারে, তদনুৰপে, যদনুসাঁরে, যদনগৰণপে 

ক্রমে, ক্রমশ ক্রমেত্রমে, দৈবাঞ্, অকল্মাৎ, 
হঠাঁ। সহসা ইত্যাদি। 

সমুচ্চয়ার্থক। 

যে শব ছুইপদের মধ্যে থাকিয়া পরস্পরের 
অন্বয় বা যোগ কিম্বা বিয়োগ দর্শায় তাহাঁকে 

সমুচ্চয়ার্থক বল! যায় | যথা আর, আরো, এবং 

কিধ অন্যচ্চষ অথচঃ যদি যস্ভপিত যদিষ্তাঁৎ, 

যন্তপিক্তাঁৎ। তবে তথাপি, তত্রাপি। তত্রা»। 

তথাচঃ যেহেতু, অধিকন্তু, কিন্তু, কিম্বা অথবা? 

নতুবা, নচেণ্গ না ইত্যাদি। 

অন্তর্তাব প্রকাশক 

উন্ধ উদ্ধ, ইহি ইহিঃ আঞ% বাপরে বাপরে, 

ত্রাহি ত্রাহি, হায় হায় বাজ্ধা বান্বাঃ ধন্য ধন্যগ 

ছিছি; ছ্যা্যা, সেকি সেকি; দুরু ঘুর ইত্যাদি | 
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উপসর্গসংজ্ঞা | 
উপনর্গ বিংশতি প্রকার হয়| যথা প্র, পরা 

অপ” সম! নিঃ অব অনু, নির্ ছুর্ বি, 
অধি, সু, উৎ, পরি প্রতি, অভিঃ অতি, অপি, 

উপ, আ।|। এই সকল উপসর্গ ধাতুর এবং 
সমস্যমান পদের পুর্বে যৌগ.হইয়া কোন স্থানে 
ধাত্বর্থের বাধা জন্মায় কোন স্থলে ব। বিশেষ 

করে এবং কোন স্থানে ধাস্র্থের অন্ুবর্তন করে |. 

প্র-.  উত্বকর্ষবাঁচক এবং সর্বতোভাবাদির- 
গ্যোতক। যথা প্রদীপ্ত, প্রচলিত অর্থাৎ, 
প্রকৃষ্টৰূপে দীপ্ত, সর্বব্রচলিত ইত্যাদি | 

পরা ভক্বাঁচক, অনাঁদর, এবং প্রত্যাবৃত্তির 

অর্থবাচক। যথা পরাজয়, পরাভব, 

পরার্ত্ত ইত্যাদি | 

অপ- বৈৰপ্য) অপকৃষ্ট কিন্বা৷ বর্জনার্থ- 
বোধক | যথা অপদ্েবতা, অপধষশঃ 

অপকর্ষণ, অপমান, অপশব্ধ ইত্যাদি । 



অব- 

অন্ু-_ 
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প্রকর্ষ কিম্বা সম্যক্ ভাঁববাঁচক ! যথা 

সংকীর্তন, সংশোধন ইত্যাদি | 

নিষেধ কিন্ত নিশ্যয়ার্বোধক | যথ। 

নিদয়। নিঘৃণ, নিবারণঃনিমগ্ন ইত্যাদি। 

কদর্ষ্য, নিশ্চয় কিম্বা নিবেধার্থবোধক । 

যথা অবক্রয়, অবগণন? অবধারণ,। 

অবমান ইত্যাদি । 

পশ্চাণ্, সাডস্ঠঃ সহ কিন্ব। পুনরর্ধ 

বোধক। যথা অন্গতাপ; অনুৰপ, 

অন্নচরঃ অন্গলাপ ইত্যাদি | 

নিষেধ কিম্বা নিশ্যয়ার্থবোধক। যথা 

নির্দোষ, নির্ধন, নিভয়; নিধার্য। 

নির্বচন ইত্যাদি | 

কষ্টসাধ্য, নিন্দা কিন্বা কুৎ্সিতবাঁচক 1 
যথা ছুঃসাধ্য, ছুর্গম্য। দুশ্চরিত্র, ছূর্নাম | 
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পিরি- 
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বজ্জিত কিম্বা বিশেষার্ধবোধক | যথা 
বিকচঃ বিধবা, বিখ্যাত, বিমৌচন | 

আধিক্য কিন্বা প্রাধান্যবোধক | যথা 
অধিপতি, অধিকার, অধিক্কৃত ইত্যাদি | 

অনায়াঁদ- সাধ্য বা উত্তমার্থ কিন্বা 
অত্যর্থবোধক | যথ]। সুলভ, স্ুগমঃ 

নুচরিত্র, সুহ্ত্তর, সুকঠিন ইত্যাদি ১ 

উৎকৃষ্ট কিম্বা উর্ধবাচক | যথা উদ্দীপ্ত) 
উৎফুল্ল, উদ্টাত, উৎক্ষেপণ ইত্যাদি | 

সর্বতোভাৰ অত্যর্থ কিস্বা পশ্চাদর্থ- 

বোধক। যথ। পরিক্ষিণ্ত) পরিভ্রমণ 

পরিধাঁবন ইত্যাদি। 

- সাদ্ৃশ্ঠঃ পরিবর্তন কিম্বা পুনরর্থবোঁধক |. 
যথা প্রতিমূর্তি, প্রতিদান, প্রতিধ্বনি | 

সমস্তাৎ আদিবাচক| যথা অভিমুখ, 
অভিগমন ইত্যাদি| 
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সআধিক্যবোধক| যথা অতির্ু” 
অতিবল ইত্যাদি। 

অপি-- নিশ্চয়ার্থ কিম্বা সমুষ্চয়ার্ধবাচক। যথ 
অপিধাঁনঃ অপিচ ইত্যাদি | 

উপ- নৈকট্য কিন্বা সাদৃস্টবোধক। যথ 
উপদ্বীপ, উপমাত৷ ইত্যাদি | : 

আ- সীমা কিনব! ব্যাপ্তিবোধক | যথ1 আক: 
আপাদমস্তক ইত্যাদি। 

সম্পূর্ণ | 








